KENNISGEWING VAN VERTALING VAN REGULASIES
Let asseblief daarop dat slegs die Engelse weergawe van die Regulasies sedert 2007 gepubliseer is. Die
Engelse weergawe is geteken deur die Minister. In geval van enige verskille tussen die Engelse en Afrikaanse
weergawes sal die Engelse weergawe van toepassing wees.

NASIONALE PADVERKEERSWET, 1996 (Wet No. 93 van 1996)
NASIONALE PADVERKEERSREGULASIES, 2000
Die Minister van Vervoer het, ingevolge artikel 75 van die Nasionale Padverkeerswet, 1996 (Wet No.
93 van 1996), die regulasies in die Bylae uitgevaardig.
HOOFSTUK I
Woordomskrywings
1. Woordomskrywings
In hierdie regulasies het ’n uitdrukking wat in die Wet omskryf is, daardie betekenis en, tensy uit die
samehang anders blyk, beteken—
“aansluiting” daardie deel van ’n kruising wat binne die verlenging van die laterale perke van die
kruisingsryvlakke omvat word, en sluit enige deel van die ryvlak tussen sodanige laterale perke en ’n
stop- of toegeemerk wat by sodanige kruising geverf is, in;
“aanvaarbare identifikasie” beteken—
(a)

in die geval van ’n persoon, ’n tydelike identiteitsertifikaat, ’n identiteitsdokument of
identiteitskaart wat ingevolge die Wet op Identifikasie, 1997 (Wet No. 68 van 1997),
uitgereik is;

(b)

in die geval van ’n persoon, ’n geldige Suid-Afrikaanse paspoort uitgereik aan ’n SuidAfrikaanse burger;

(c)

in die geval van ’n persoon wat nie permanent in die Republiek woonagtig is nie, ’n
identiteitsdokument wat deur ’n vreemde land uitgereik is of ’n
verkeersregisternommersertifikaat wat ingevolge regulasie 335 uitgereik is;

(d)

in die geval van—
(i) ’n maatskappy, ’n sertifikaat van inlywing of naamsverandering wat ingevolge die
Maatskappywet, 1973 (Wet No. 61 van 1973), uitgereik is; of
(ii) ’n beslote korporasie, ’n sertifikaat van inlywing of naamsverandering wat ingevolge
die Wet op Beslote Korporasies, 1984 (Wet No. 69 van 1984), uitgereik is;

(e)

in die geval van—
(i) ’n persoon wat ’n besigheid bedryf, wat vir doeleindes van hierdie omskrywing
boerderybedrywighede insluit; of
(ii) ’n liggaam van persone nie in paragraaf (d) bedoel nie,
’n verkeersregisternommersertifikaat wat ingevolge regulasie 335 uitgereik is;

(f)

in die geval van ’n persoon, ’n bestuurslisensiekaart uitgereik ingevolge regulasie 108; of

(g)

vir die doeleindes van die identifikasie van ’n persoon met ’n aansoek volgens regulasie 8,
24 of 139 of vir die doeleindes van die identifikasie van ’n persoon wat ’n besigheid bedryf
en sy gevolmagtigde en verteenwoordiger of ’n oorspronklike gesertifiseerde afskrif van die
toepaslike sertifikaat of dokument, soos verwys na in paragraaf (a), (b), (c), (d) of (e):

Met dien verstande dat ’n aansoek na ’n registrasie-owerheid, bestuurslisensie-toetssentrum of toetsstasie
wat ingevolge die Wet vergesel moet gaan van aanvaarbare identifikasie, ook vergesel moet wees van ’n
afskrif van die toepaslike sertifikaat of dokument soos verwys na in paragraaf (a), (b), (c), (d), (e), (f) of
(g) vir aantekening- en liaseringdoeleindes: Met dien verstande verder, dat die betrokke registrasieowerheid, bestuurslisensie-toetssentrum of toetsstasie, die sertifikate of dokumente soos verwys na in
paragraaf (a), (b), (c), (d), (e), (f) en (g) aan die aansoeker terugbesorg, nadat die identiteit van die
aansoeker nagegaan is;
“agterinry-beskermingstoestel” die struktuur wat ontwerp is om te voorkom dat ’n voertuig onder
die agterkant van ’n voertuig waaraan die struktuur aangebring is, inry;
“agterkant” met betrekking tot ’n voertuig, daardie deel van die voertuig wat die verste na agtertoe
uitsteek;
“agteroorstek” met betrekking tot ’n voertuig, daardie deel van die voertuig wat agter die hartlyn van
die agteras of die agterste as van die agteraseenheid uitsteek of, indien die voertuig net een as het, wat
agter die hartlyn van daardie as uitsteek;
“algehele breedte” beteken met betrekking tot ’n voertuig, die breedte gemeet tussen twee vlakke wat
parallel met die langshartlyn van die voertuig is en deur die uiterste uitstekende punte aan weerskante
van die voertuig gaan, uitgesonderd enige kantspieël of rigtingwyser, of 30 millimeter aan weerskante
ten opsigte van die vashegting van “windafleier”, weerkaatsers of gevaarlike goedere plakkate;
“algehele hoogte” met betrekking tot ’n voertuig, die afstand gemeet vanaf grondvlak tot die hoogste
deel van—
(a)

enige deel van die voertuig; of

(b)

enige vrag daarop,

welke deel die hoogste is, maar in die geval van ’n voertuig wat deur elektriese krag aangedryf word,
word enige oorhoofse elektriese kontakuitrusting of kruipgang wat bo sodanige voertuig uitsteek, nie by
die algehele hoogte ingesluit nie;
“algehele lengte” met betrekking tot ’n voertuig, die afstand tussen die voorkant en die agterkant van
die voertuig en, met betrekking tot ’n kombinasie van voertuie, die afstand tussen die voorkant van die
voorste voertuig en die agterkant van die agterste voertuig;
“as” met betrekking tot ’n voertuig, ’n toestel of stel toestelle, hetsy onafgebroke oor die breedte van
die voertuig of nie, waarom die wiele van die voertuig ronddraai en wat so gestel is dat wanneer die
voertuig reguit vorentoe ry, die vertikale hartlyne van sodanige wiele in een vertikale vlak reghoekig met
die langshartlyn van die voertuig is;
“asafstand”—
(a)

met betrekking tot ’n leunwa, die afstand, op grondvlak gemeet, tussen parallelle vlakke wat
reghoekig met die langshartlyn van die voertuig is en deur die hartlyn van die krinkspil
daarvan en die hartlyn van die as of aseenheid daarvan gaan, na gelang van die geval;

(b)

met betrekking tot ’n sleepwa met net een as of een aseenheid, uitgesonderd ’n leunwa, die
afstand, op grondvlak gemeet, tussen parallelle vlakke wat reghoekig met die langshartlyn
van die voertuig is en deur die hartlyn van die koppelpen of knikskarnier en die hartlyn van
sodanige as of aseenheid gaan, na gelang van die geval; en

(c)

met betrekking tot enige ander voertuig, die afstand op grondvlak gemeet tussen parallelle
vlakke wat reghoekig met die langshartlyn van die voertuig is en deur die hartlyn van die
vooras of vooras-eenheid en die hartlyn van die agteras of agteraseenheid daarvan gaan, na
gelang van die geval;

“aseenheid” met betrekking tot ’n voertuig—
(a)

’n stel van twee of meer parallelle asse van sodanige voertuig wat onderling so verbind is
dat hulle ’n eenheid vorm; en

(b)

vir die doeleindes van die omskrywing van “asafstand” en Dele III en IV van Hoofstuk VI,
in die geval van ’n sleepwa, twee of meer asse, ongeag of sodanige asse onderling verbind
is, waar die afstand tussen naasgeleë asse minder as een komma twee meter is;

“asmassalas” die som van die wielmassalas van al die wiele op enige as;
“bakwerkbouer”, ’n subkategorie van bouer, is ’n persoon wat nuwe bakwerke bou, of bestaande
bakwerke op onderstelle en onderstelkajuite modifiseer, en wat geregistreer is as ’n bouer van nuwe
voertuie of bakwerke, of wat nuwe busse, midibusse of minibusse kompleet met bakwerke invoer, en as
’n invoerder geregistreer is;
“beroepsgesondheidspraktisyn” ’n beroepsgesondheidspraktisyn soos omskryf in die Wet op
Beroepsgesondheid en Veiligheid, 1993 (Wet No. 85 van 1993), wie ’n gesondheidsbeoordelingskursus
suksesvol voltooi het en na behore geakkrediteer is om die funksies van ’n beroepsgesondheidspraktisyn
uit te voer;
“bestuurslisensiekaart” ’n bestuurslisensiekaart wat ingevolge regulasie 108 (3) uitgereik is;
“bestuurtyd” enige tydperk of tyd wat die bestuurder van ’n motorvoertuig, soos beoog in die
regulasies, die bestuursitplek van sodanige motorvoertuig beset terwyl sodanige motorvoertuig op ’n
openbare pad gebruik word of die bestuursitplek van sodanige motorvoertuig beset terwyl die enjin loop;
“blokbespreking” die toekenning van ’n aantal afsprake wat nog nie bespreek is nie vir ’n bepaalde
persoon of liggaam van persone;
“bruto aseenheidsmassalas” met betrekking tot ’n motorvoertuig, die maksimum massalas van ’n
besondere aseenheid van sodanige voertuig soos deur die vervaardiger daarvan gespesifiseer of, by
ontstentenis van sodanige spesifikasie, soos deur die registrasie-owerheid bepaal;
“bruto asmassalas” met betrekking tot ’n motorvoertuig, die maksimum massalas van ’n besondere
as van die voertuig soos deur die vervaardiger daarvan gespesifiseer of, by ontstentenis van sodanige
spesifikasie, soos deur die registrasie-owerheid bepaal;
“bussnelvervoerstelsel” ’n netwerk snelvervoerlane en ander aangewese formele roetes sowel as
verwante aangewese ladingsfasiliteite wat ontwerp is vir die gebruik deur snelvervoerbusse,
snelvervoerbustreine en snelvervoer-voerbusse of midibusse wat deur ’n beheersentrum beheer word;
“bustrein” ’n bus wat—
(a)

uit twee dele bestaan wat verbind is om ’n eenheid te vorm;

(b)

in ’n horisontale vlak by die verbinding tussen sodanige dele kan krink;

(c)

uitsluitlik of hoofsaaklik ontwerp of ingerig is vir die vervoer van die bestuurder en minstens
100 ander persone; en

(d)

’n aaneenlopende gang oor die lengte daarvan het;

“daglig-werkende lamp” ’n lamp wat vorentoe wys en gebruik word om die voertuig makliker sigbaar
te maak gedurende die tydperk tussen sonsopkoms en sonsondergang;
“datum van aanspreeklikheid vir eerste lisensiëring” die datum waarop aanspreeklikheid vir die
lisensiëring van die betrokke motorvoertuig vir die eerste keer óf in the Republiek óf in enige ander land
ontstaan het. By die afwesigheid van sodanige datum, sal die datum waarop die betrokke motorvoertuig
vir die eerste keer geregistreer is, beskou word as die datum van aanspreeklikheid vir eerste lisensiëring;
“datum van eerste registrasie” die datum waarop ’n motorvoertuig in die Republiek ingevolge
regulasie 7 (1) geregistreer word. In die geval van ’n motorvoertuig wat voorheen in die Republiek
ingevolge enige wetgewing geregistreer is, die datum waarop sodanige motorvoertuig eerste
geregistreeer is of in enige ander land;
“die Wet” die Nasionale Padverkeerswet, 1996 (Wet No. 93 van 1996);

“diensrem” ’n rem, gewoonlik ’n voetrem, wat in die gewone loop van omstandighede gebruik word
om die snelheid van ’n voertuig te verminder of om die voertuig tot stilstand te bring, en wat bestaan
uit—
(a)

’n enkele remstelsel wat die voorwiele en agterwiele van die voertuig gelyktydig rem, of in
die geval van—
(i) ’n leunwa, die wiele daarvan gelyktydig rem;
(ii) ’n sleepwa wat volgens die registrasiesertifikaat daarvan voor 1 Januarie 1986 vir die
eerste maal registreer is en wat nie ’n leunwa is nie, die voor- of agterwiele of alle wiele
daarvan gelyktydig rem; of
(iii) ’n trekker of voorspanmotor die wiele van die agteras of die agteraseenheid van die
trekker of voorspanmotor gelyktydig rem; of

(b)

twee remstelsels wat—
(i) gesamentlik die voorwiele en agterwiele van die voertuig gelyktydig rem; en
(ii) afsonderlik minstens twee wiele van die voertuig gelyktydig rem;

“draaistraal” met betrekking tot ’n voertuig, die straal van die sirkel wat deur die buitenste gestuurde
wiel van ’n voertuig gemaak word wanneer sodanige wiel so ver as moontlik weg van die reguit posisie,
hetsy na die linkerkant of na die regterkant gedraai word, en waar die strale wat aldus verkry word nie
dieselfde is nie, moet die grootste van die twee as die draaistraal van die voertuig gereken word, en die
straal word gemeet tot by die buitenste rand van die spoor wat deur die buitenste gestuurde wiel gemaak
word;
“eksterne padverkeersregistergebruiker” beteken ’n persoon wat ’n besigheid bedryf en wat
ingevolge regulasie 64B geregistreer is;
“goederevoertuig” ’n motorvoertuig, uitgesonderd ’n motorfiets, motordriewiel, motorkar, minibus
of bus, wat ontwerp of aangepas is om goedere op ’n openbare pad te vervoer, en sluit ’n voorspanmotor,
pasdrastel, omsetterdrastel en teëspoedwa in;
“goedgekeur” deur die hoof- uitvoerende beampte by kennisgewing in die Staatskoerant goedgekeur;
“goedkeuringsmerk”—
(a)

die goedkeuringsmerk van die Ekonomiese Kommissie vir Europa, aangedui deur die merk
‘E’;

(b)

die goedkeuringsmerk van die Europese Ekonomiese Komitee, aangedui deur die merk ‘E’;
of

(c)

enige ander goedkeuringsmerk bedoel in ’n spesifikasie, gebruikskode of enige lasgewing
wat standaardisasie as sy oogmerk het, en wat uitgereik is deur ’n nasionale instelling of
organisasie buite die Republiek vir ’n doel soortgelyk aan dié waarvoor ’n
sertifiseringsmerk ingestel is;

“hartlyn van ’n aseenheid” (of ’n soortgelyke uitdrukking), ’n lyn half-pad tussen die hartlyne van
die uiterste asse van ’n aseenheid;
“inlooprem” met betrekking tot ’n sleepwa, ’n remstelsel wat in werking gestel word deur ’n toestel
aan die trekstang van ’n sleepwa aangebring, wanneer ’n krag op sodanige toestel vanweë die inersie van
die sleepwa aangewend word;
“karavaan” ’n geslote voertuig wat ontwerp of toegerus is uitsluitlik om in te woon en wat deur ’n
ander voertuig getrek word;
“konvooi van motorvoertuie” ses of meer motorvoertuie wat in ’n groep op ’n openbare pad gebruik
word;

“kruising” die gebied binne die verlenging van die sygrenslyne van twee of meer openbare paaie wat
vir voertuigverkeer oop is en met enige hoek by mekaar aansluit, ongeag of die een openbare pad die
ander kruis of nie;
“langshartlyn” met betrekking tot ’n voertuig, ’n lyn halfpad tussen die hartlyne van die uiterste
buitewiele wat aan die asse van sodanige voertuig gemonteer is;
“liggaam van persone” met betrekking tot die titelhouer of eienaar van ’n motorvoertuig, ’n liggaam
van persone, hetsy ’n regspersoon al dan nie, en ook—
(a)

twee of meer persone wat gesamentlike titelhouers of eienaars van die motorvoertuig is,
uitgesonderd gesamentlike titelhouers of eienaars wat man en vrou, getroud binne
gemeenskap van goedere is; en

(b)

’n Staatsdepartement;

“lisensieskyf” ’n skyf wat ingevolge regulasie 25 uitgereik is;
“lisensienommer” ’n nommer soos bedoel in regulasie 27 (3);
“lugvering” met betrekking tot ’n aseenheid van ’n motorvoertuig, ’n metode om opwaartse druk te
voorsien op ’n as in ’n aseenheid wat afwaartse druk aan die oorblywende as of asse in die aseenheid
oordra deur middel van lug;
“midibus” ’n subkategorie van ’n bus, ontwerp of gemodifiseer uitsluitlik of hoofsaaklik vir die
vervoer van meer as 16 en nie meer nie as 35 persone (die bestuurder ingesluit);
“minibus” ’n motorvoertuig wat uitsluitlik of hoofsaaklik ontwerp of ingerig is vir die vervoer van
meer as nege, maar hoogstens 16 persone, met inbegrip van die bestuurder;
“mikroskyfie” ’n mikro-partikel met ’n deursnee van kleiner as 1.8mm, wat ’n unieke opties leesbare
mikroskyfie-identifiseerder bevat waarvan die inhoud en struktuur voldoen aan SABS 534-1; en is
leesbaar met toerusting wat die teks 60 keer vergroot;
“modifiseer” beteken om—
(a)

’n busbak of goederebak aan ’n onderstel te heg;

(b)

die getal passasiersitplekke of afmetings van ’n bus te verander;

(c)

die asafstand van ’n voertuig te verander, tensy die voertuig ontwerp is sodat die asafstand
gestel kan word;

(d)

die posisie van die as of aseenheid of die getal asse te verander;

(e)

’n motorvoertuig op so ’n wyse te verander dat die tarra van so ’n motorvoertuig verander;

“motorhandelnommer” ’n motorhandelnommer bedoel in regulasie 69;
“motorhandelnommerlisensieskyf” ’n skyf uitgereik ingevolge regulasie 76;
“motorhandelnommerregistrasiesertifikaat” ’n sertifikaat bedoel in regulasie 72;
“motorkar” ’n motorvoertuig, uitgesonderd ’n motorfiets, motordriewiel of motorvierwiel, wat
uitsluitlik of hoofsaaklik ontwerp of ingerig is vir die vervoer van hoogstens nege persone, met inbegrip
van die bestuurder;
“motorryhuis” ’n toegemaakte motorvoertuig wat ontwerp of aangepas is uitsluitlik om in te woon en
is selfaangedrewe;
“motortransport ondernemer” ’n persoon wat besigheid doen deur motorvoertuie af te lewer
waarvan hy of sy nie die eienaar is nie;
“motorvierwiel”. . . . . . (Geskrap)
“motorvoertuiglisensie” ’n lisensie bedoel in regulasie 25;

“Nasionale Verkeersinligtingstelsel” die gerekenariseerde Nasionale Verkeersinligtingstelsel wat
gebruik word as ’n register wat die Nasionale Padverkeerswet, 1996 (Wet No. 93 van 1996) en Regulasies
onderskraag, ook bekend as die NaVIS en sluit in maar is nie beperk nie tot die—
•

register van gemagtigde beamptes,

•

register van motorvoertuie,

•

register van vervaardigers, bouers en invoerders,

•

register van motorhandelnommers,

•

register van tydelike en spesiale permitte,

•

register van eksterne padverkeersregistergebruikers,

•

register van instrukteurs,

•

register van bestuurslisensie-toetssentrums,

•

register van bestuurslisensies,

•

register van bestuurslisensie-afsprake,

•

register van bestuurskole,

•

register van professionele bestuurspermitte,

•

register van toetsstasies,

•

register van operateurs,

•

register van oortredings,

•

register van ongelukke,

•

register van vrystelling van parkering en

•

register van verkeersregisternommers;

“NaVIS-beampte” ’n persoon wat geregistreer is ingevolge regulasie 1D;
“NLTTA” die “National Land Transport Transition Act, 2000” (Wet No. 22 van 2000); ingevolge
openbare vervoer met spesifieke verwysing na “minibus taxi type services” soos omskryf; en
“noodrem” ’n rem, anders as ’n diensrem, wat ’n voertuig tot stilstand kan bring;
“nooduitgang” enige deurgang, noodvenster, ontsnapluik of ander opening wat ontwerp of gemaak is
om uitsluitlik in geval van nood as ’n uitgang gebruik te word;
“noodvenster” ’n venster wat van binne en buite oopgemaak kan word, en nie noodwendig geglasuur
is nie, en bedoel is om as ’n nooduitgang gebruik te word;
“noodvoertuig” ’n brandbestrydingsvoertuig, reddingsvoertuig, ambulans, ’n voertuig wat deur ’n
verkeersbeampte in die uitvoering van sy of haar pligte gebruik word, ’n voertuig wat deur ’n lid van die
Suid-Afrikaanse Polisiediens of ’n lid van ’n munisipale polisiediens, beide soos omskryf in die Wet op
die Suid-Afrikaanse Polisiediens, 1995 (Wet No. 68 van 1995), in die uitvoering van sy of haar pligte
gebruik word, en ’n voertuig deur iemand bestuur wat reageer op ’n ramp soos beoog in Wet op
Rampbestuur, 2002 (Wet No. 57 van 2002);
“omsetterdrastel” ’n sleepwa wat een of meer asse het en wanneer dit in kombinasie met ’n leunwa
gebruik word, die leunwa in ’n sleepwa omskep;
“onderling verbind” by die toepassing van die omskrywing van “aseenheid”, die ontwerp wat so is
dat ’n opwaartse krag op een as in ’n aseenheid ’n afwaartse krag oordra aan die oorblywende as of asse
in die aseenheid;
“ontsnapluik” ’n opening in die dak of op die vloer bedoel om as ’n nooduitgang gebruik te word;

“ontvanger” met betrekking tot goedere wat met ’n voertuig vervoer is of vervoer moet word, die
persoon, ’n ontvanger van gevaarlike goedere ingevolge regulasie 273 uitgesluit, wat in ’n maand in die
goedereverklaring van die besending genoem of andersins uitgeken word as die bedoelde ontvanger van
meer as 500 000 kilogram goedere en wat inderdaad sodanige goedere ontvang nadat dit padlangs
vervoer is;
“openbarevervoervoertuig” ’n motorvoertuig wat persone teen vergoeding vervoer en wat gebruik
word ingevolge ’n operateurslisensie wat uitgereik is ingevolge die bepalings van die NLTTA; en
“operateurslisensie” ’n operateurslisensie uitgereik ingevolge die NLTTA;
“opleidingsentrum” ’n goedgekeurde sentrum soos beoog in artikel 3L van die Wet;
“parkeerrem” ’n rem, gewoonlik ’n handrem, wat in die gewone loop van omstandighede gebruik
word om ’n voertuig stilstaande te hou:
“pasdrastel” ’n leunwa met een of meer asse, wat ontwerp of aangepas is—
(a)

om tussen ’n voorspanmotor en leunwa geheg te word; en

(b)

om nie ’n ander vrag as die wat in die vorm van ’n leunwa daarop rus, te dra nie;

“permanent vernietig” in die geval van ’n motorvoertuig, is die onderstel van die motorvoertuig—
(a)

gekompakteer;

(b)

saamgepers;

(c)

gesmelt;

(d)

vernietig; of

(e)

beskadig;

tot sodanige toestand dat die betrokke motorvoertuig nie padwaardig gemaak kan word nie, en nie kan
gebruik word om enige motorvoertuig te bou nie;
“persoonlike lisensienommer” ’n lisensienommer wat op aansoek ingevolge regulasie 28 (3)
uitgereik moet word;
“redelik gelyk” met betrekking tot ’n pad, ’n pad wat nie ’n helling van plus of minus een persent
oorskry nie;
“registrasiesertifikaat” ’n sertifikaat wat ingevolge regulasie 13 (2A) (c) aan die titelhouer van ’n
motorvoertuig uitgereik word, of ’n sertifikaat wat ingevolge regulasie 16 aan die titelhouer of eienaar
van ’n motorvoertuig uitgereik word;
“rigtingwyser” ’n toestel wat aan ’n motorvoertuig aangebring is ten einde die bestuurder van
sodanige motorvoertuig in staat te stel om ’n aanduiding te gee van sy of haar voorneme om die koers
van beweging van sodanige voertuig na regs of na links te verander;
“oophou-bespreking” die toekenning van die eerste beskikbare bespreking aan ’n aansoeker vir ’n
leerling- of bestuurslisensie deur ’n bestuurslisensie-toetssentrum;
“rusperiode” die tydperk wat van die bestuurder van ’n motorvoertuig soos beoog in die regulasies
verwag word om te rus of weg van bestuurtyd te neem, nadat die voorgeskrewe bestuurtyd, binne die
voorgeskrewe maksimum bestuurtyd in ’n tydperk van 24 uur, oorskry is;
“sertifikaat van nakoming” ’n sertifikaat uitgereik deur die inspektoraat van vervaardigers, bouers
en invoerders, vir enige motorvoertuie, om te voldoen aan die vereistes van hierdie Wet
“sertifisering van padwaardigheid” sertifisering van padwaardigheid uitgereik ingevolge regulasie
141 (2);

“sertifiseringsmerk”, ’n sertifiseringsmerk soos omskryf in artikel 1 van die Wet op Standaarde, 1993
(Wet No. 29 van 1993);
“skoolbus” ’n minibus of bus wat in besit is van, of gekontrakteer is aan, of ten behoewe van, ’n skool,
en hoofsaaklik gebruik word vir die vervoer van skoolkinders en ander persone betrokke by die skool;
“sleep” om ’n voertuig te sleep wat nie ontwerp of aangepas is om getrek te word nie;
“snelvervoerbus of snelvervoerbustrein” ’n bus gemagtig om in ’n snelvervoerlaan in ’n
bussnelvervoerstelsel gebruik te word, en wat ’n bepaalde vloerhoogte en deurkonfigurasie het wat
ontwerp is vir vinnige toegang van passasiers na en vanaf bepaalde laaifasiliteite, en sluit die volgende
subkategorieë in;
“snelvervoer- komplementêre bus of snelvervoer- komplementêre bustrein” ’n bus ontwerp om
op ’n openbare pad, wat aangewys is as ’n formele roete, in a bussnelvervoerstelsel en op ’n
snelvervoerlaan gebruik te word;
“snelvervoer-voerbus of midibus” ’n bus of midibus wat deur ’n bussnelvervoerstelselowerheid
gekontrakteer is hoofsaaklik om passasiers na en vanaf verspreidingstasies in ’n bussnelvervoerstelsel te
vervoer en wat vir die eerste keer na 1 Januarie 2010 geregistreer is;
“snelvervoerlaan” ’n laan ontwerp vir die gebruik van ’n snelvervoerbus en snelvervoerbustrein en
wat ’n onderdeel van ’n bussnelvervoerstelsel is;
“snelvervoerstambus of snelvervoerstambustrein” ’n bus wat ontwerp is om hoofsaaklik gebruik
te word op ’n snelvervoerlaan wat ’n onderdeel van ’n bussnelvervoerstelsel is en kan in die geval van ’n
snelvervoerstambustrein bestaan uit tot drie eenhede;
“spesiale permit” ’n permit bedoel in regulasie 84 (1) (b);
“spoedopspoorders of steursenders” enige toestel wat gebruik word om die gebruik van ’n toestel
wat spoed meet op te spoor of die doeltreffende gebruik van sodanige toestel te verhinder;
“spoedreëlaar” ’n toestel, in ’n motorvoertuig aangebring, wat die reisspoed van ’n motorvoertuig
elektronies beheer of beperk;
“stoplamp” ’n toestel wat aan ’n voertuig gemonteer is om by wyse van ’n lig die bedoeling van die
bestuurder van die voertuig om die voertuig tot stilstand te bring of die snelheid te verminder, aan te dui;
“stuuras” ’n as waarvan die wiele op so ’n wyse vasgeheg is dat dit die betrokke voertuig in staat stel
om daardeur gestuur te word, maar uitgesonderd—
(a)

’n as van ’n leunwa of sleepwa;

(b)

die agteras of -asse van ’n motorvoertuig; en

(c)

’n as van ’n motorvoertuig wat gestuur word deur die beweging van die voorgedeelte van
die voertuig in verhouding tot die agtergedeelte van die voertuig, of wat gestuur word deur
beweging van sy gelede raamwerk,

en die frase “stuuraseenheid” het dieselfde betekenis, onderworpe aan behoorlike verandering waar
nodig;
“toegewysde laan” ’n gedeelte van die openbare pad gereserveer gedurende sekere tydperke vir die
uitsluitlike gebruik van sekere kategorieë motorvoertuie waarvan die gebruik en kategorieë
motorvoertuie deur ’n toepaslike teken voorgeskryf word;
“toepaslike registrasie-owerheid”—
(a)

behoudens die bepalings van paragrawe (b), (c) en (d), met betrekking tot enige
aangeleentheid in hierdie regulasies bedoel—
(i) met betrekking tot ’n persoon, die registrasie-owerheid in wie se gebied sodanige
persoon permanent woonagtig is;

(ii) met betrekking tot ’n persoon wat ’n besigheid bedryf, wat vir die doeleindes van hierdie
regulasies boerderybedrywighede insluit, die registrasie-owerheid in wie se gebied
sodanige besigheid geleë is: Met dien verstande dat elke tak van so ’n besigheid geag
word ’n afsonderlike besigheid te wees;
(iii) met betrekking tot ’n liggaam van persone wat ’n vaste adres het, die registrasieowerheid in wie se gebied sodanige adres is: Met dien verstande dat elke tak van
sodanige liggaam geag word ’n afsonderlike liggaam van persone te wees; of
(iv) met betrekking tot ’n liggaam van persone wat nie ’n vaste adres het nie, die registrasieowerheid in wie se gebied die gevolmagtigde of verteenwoordiger van sodanige
liggaam permanent woonagtig is: Met dien verstande dat elke tak van sodanige liggaam
geag word ’n afsonderlike liggaam van persone te wees;
(b)

met betrekking tot die registrasie van ’n motorvoertuig—
(i) behoudens die bepalings van items (ii), (iii), (iv), (v), (vi) en (vii) die toepaslike
registrasie-owerheid van die titelhouer, en in die geval van ’n aansoek om ’n
registrasiesertifikaat soos beoog in regulasie 16, die toepaslike registrasie-owerheid
van die titelhouer of eienaar, na gelang van die geval;
(ii) indien die vervaardiger of invoerder van sodanige motorvoertuig as ’n agent van ’n
registrasie-owerheid aangestel is, sodanige vervaardiger of invoerder, totdat daardie
vervaardiger of invoerder in die register van motorvoertuie aanteken dat die betrokke
motorvoertuig vrygestel word vir verkope;
(iii) waarvan die titelhouer ’n Staatsdepartement is wat as ’n registrasie-owerheid aangestel
is, sodanige Staatsdepartement;
(iv) waarvan die titelhouer ’n vreemde regering, ’n diplomaat wat ’n vreemde land
verteenwoordig, ’n internasionale of inter-regeringsorganisasie, of enige persoon of
klas van persone wat die Minister van Buitelandse Sake bepaal, is, die Departement
van Buitelandse Sake;
(v) waarvan die titelhouer nie permanent in die Republiek woonagtig is nie, die toepaslike
registrasie-owerheid van die eienaar;
(vi) die toepaslike registrasie-owerheid van die eienaar; of
(vii) of die toepaslike registrasie-owerheid van die motorhandelaar of verkoper;

(c)

met betrekking tot die lisensiëring van ’n motorvoertuig—
(i) behoudens die bepalings van items (ii) en (iii), die toepaslike registrasie-owerheid van
die eienaar;
(ii) waarvan die eienaar ’n Staatsdepartement is wat as ’n registrasie-owerheid aangestel
is, sodanige Staatsdepartement; of
(iii) waarvan die eienaar ’n vreemde regering, ’n diplomaat wat ’n vreemde land
verteenwoordig, ’n internasionale of inter-regeringsorganisasie of enige persoon of klas
van persone wat die Minister van Buitelandse Sake bepaal, is, die Departement van
Buitelandse Sake; en

(d)

met betrekking tot enige ander aangeleentheid en onder enige omstandighede waarvoor nie
in die voorafgaande voorsiening gemaak is nie, die registrasie-owerheid deur die betrokke
LUR aangewys;

“trukaatser” ’n weerkaatser wat aan die standaardspesifikasie SABS 513 “Trukaatsers
(weerkaatsers)” voldoen en wat ’n sertifiseringsmerk of ’n goedkeuringsmerk dra, maar waar ’n
weerkaatser in ’n ligtros ingesluit is, kan die sertifiseringsmerk of goedkeuringsmerk op die ligtros in
plaas van op die weerkaatser wees;
“trek” die trek van ’n voertuig wat uitsluitlik ontwerp of aangepas is om, deur ’n motorvoertuig wat
uitsluitlik ontwerp of aangepas is om sodanige voertuig te trek, getrek te word;

“tydelike permit” ’n permit bedoel in regulasie 84 (1) (a);
“uitslaanvenster of -paneel” ’n venster of paneel wat in noodgevalle uitgeslaan kan word en
voldoen aan die vereistes van regulasie 252;
“veiligheidsglas” deursigtige glas of ander deursigtige materiaal wat op so ’n wyse gemaak of
behandel is dat, wanneer dit breek, die moontlikheid van groot vlieënde skerwe of skerp splinters tot ’n
minimum beperk word;
“verkeerseiland” ’n fisiese eiland wat as ’n kanaliseringsmiddel binne ’n aansluiting of op ’n openbare
pad dien;
“verkeerslaan” ’n oorlangse verdeling van ’n openbare pad wat breed genoeg is om ’n enkele ry
voertuie te laat deurgaan;
“verkeersregistrasienommer” ’n nommer wat ingevolge regulasie 335 (2) toegeken is;
“verkeersregistrasienommersertifikaat” ’n sertifikaat wat ingevolge regulasie 335 (2) uitgereik is;
“verkeersein” ’n verkeersteken wat deur middel van outomatiese ligseine alternatiewelik die verkeer
aanwys om te stop en dit toe te laat om voort te gaan;
“versender” ’n persoon, ’n versender van gevaarlike goedere ingevolge regulasie 273 uitgesluit, wat
in die goedereverklaring genoem of andersins uitgeken word as die versender van goedere met betrekking
tot die padlangse vervoer van meer as 500 000 kilogram goedere in ’n maand of direk of indirek of deur
’n agent of ander tussenganger ’n operateur van ’n voertuig gebruik om die goedere padlangs te vervoer
of in besit is van, of beheer het oor, die goedere onmiddellik voor die goedere padlangs vervoer word of
die goedere op ’n voertuig laai vir padlangse vervoer, op ’n plek waar goedere in grootmaat gestoor word
of tydelik gehou word maar sluit ’n bestuurder van die voertuig, of enige persoon verantwoordelik vir
die gewone gebruik van die voertuig gedurende lading, uit;
“veteraan-motorvoertuig” ’n motorvoertuig wat voor 1965 vervaardig is;
“voertuigrigtingstabiliseringstoestel” ’n toestel of stelsel aangebring aan ’n motorvoertuig met die
doel om die risiko dat die bestuurder beheer oor die motorvoertuig verloor in die geval van
buitebandfaling of skielike verlies van buitebanddruk, te minimaliseer;
“voetoorgang” beteken—
(a)

enige gedeelte van ’n openbare pad wat aangedui is as ’n voetoorgang deur ’n toepaslike
padverkeersteken; of

(b)

daardie gedeelte van ’n openbare pad by ’n kruising wat ingesluit is binne die verlenging of
verbinding van die randlyn en aangrensende grenslyn van daardie pad, indien geen
voetoorgang aangedui is deur ’n toepaslike padverkeersteken nie;

“voorkant” met betrekking tot—
(a)

’n voertuig, uitgesonderd ’n leunwa, daardie deel van die voertuig wat die verste vorentoe
uitsteek; of

(b)

’n leunwa, ’n lyn wat parallel met die hartlyn van die krinkspil loop en wat die sykante van
die leunwa op die breedste en verste punt voor die krinkspil verbind;

“vooroorstek” met betrekking tot ’n voertuig, daardie deel van die voertuig, uitgesonderd enige
trekstang of koppeling, wat voor die hartlyn van die vooras of die voorste as van die vooraseenheid of,
indien sodanige voertuig net een as het, wat voor die hartlyn van daardie as uitsteek, of in die geval van
’n leunwa, wat voor die hartlyn van die krinkspil uitsteek: Met dien verstande dat enige deel van ’n
leunwa wat voor sy voorkant uitsteek of enigiets wat aan ’n leunwa voor sy voorkant geheg is en wat
binne ’n oppervlakte is wat gevorm word deur met die krinkspil as middelpunt ’n boog te trek wat die
uiterste punte van die voorkant van die leunwa verbind, nie geag word deel te wees van die vooroorstek
van sodanige leunwa nie; en

“weegbrugfasiliteit” ’n fasiliteit met ’n massametingtoestel en geregistreer om ingevolge regulasie
66B die tarra van ’n motorvoertuig vas te stel;
“weegbrugoperateur” ’n persoon wat ingevolge hierdie Wet geregistreer is en gemagtig is om ’n
massametingtoestel te gebruik;
“wielmassalas” met betrekking tot enige wiel van ’n voertuig, die totale massa wat op die kontakvlak
tussen die buiteband van sodanige wiel en die padoppervlak rus.
HOOFSTUK II
Registrasie-owerhede en gemagtigde beamptes
Deel I
Aangeleenthede met betrekking tot registrasie-owerhede
1A. Prosedure in geval van geskil met betrekking tot toepaslike registrasie-owerheid
(1) Indien ’n geskil sou ontstaan tussen twee of meer registrasie-owerhede of tussen ’n persoon en
’n registrasie-owerheid, oor welke registrasie-owerheid die toepaslike registrasie-owerheid is, word die
geskil deur die betrokke LUR besleg.
(2) Indien dit in enige siviele of strafregtelike geding in geskil is of ’n beweerde registrasie-owerheid
die toepaslike registrasie-owerheid is, word die beweerde registrasie-owerheid, by ontstentenis van
getuienis tot die teendeel, geag die toepaslike registrasie-owerheid te wees.
Deel II
Gemagtigde beamptes
1B. Wyse van aansoek om registrasie as inspekteur van lisensies, ondersoeker van voertuie,
toetsbeampte vir bestuurslisensies of verkeersbeampte
’n Aansoek ingevolge artikel 3B van die Wet om registrasie as ’n inspekteur van lisensies,
ondersoeker van voertuie, toetsbeampte vir bestuurslisensies of ’n verkeersbeampte, na gelang van die
geval, word gedoen by die hoof- uitvoerende beampte op vorm RB soos in Bylae 2 aangedui, en gaan
vergesel van aanvaarbare identifikasie van die aansoeker en ’n gesertifiseerde afskrif van enige dokument,
sertifikaat of diploma met betrekking tot die aansoeker se bevoegdheids- en registrasievereistes soos in
artikel 3D van die Wet bedoel.
1C. Wyse van registrasie as inspekteur van lisensies, ondersoeker van voertuie, toetsbeampte
vir bestuurslisensies of verkeersbeampte
(1) Indien die hoof- uitvoerende beampte oortuig is soos in artikel 3C van die Wet beoog, moet hy
of sy—
(a)

in die geval van ’n ondersoeker van voertuie of ’n toetsbeampte vir bestuurslisensies, die
aansoeker ingevolge regulasie 2 gradeer;

(b)

die besonderhede van die aansoeker aanteken in die register van gemagtigde beamptes in
regulasie 331 (4) (a) bedoel; en

(c)

aan die aansoeker ’n registrasiesertifikaat uitreik op vorm SR soos in Bylae 2 aangedui.

(2) Indien die hoof- uitvoerende beampte nie oortuig is nie soos in artikel 3C van die Wet beoog,
moet hy of sy weier om die aansoeker te registreer en die aansoeker dienooreenkomstig in kennis stel.
(3) Van ’n persoon wie se registrasie ingevolge artikel 3E van die Wet ingetrek is en wat aansoek
doen om geregistreer te word, kan, benewens die vereistes bedoel in subregulasie (1), vereis word om binne

’n tydperk van drie maande voor die aansoek ’n opknappingskursus suksesvol af te lê by ’n
opleidingsentrum.
1D. Wyse van aansoek om registrasie as ’n NaVIS-beampte
(1) ’n Aansoek om registrasie as ’n NaVIS-beampte moet aan die hoof- uitvoerende beampte
gemaak word.
(2) ’n Aansoek, bedoel in subregulasie (1) moet vergesel gaan van—
(a)

die aanvaarbare identifikasie van die aansoeker;

(b)

die NaVIS-gebruikeronderneming soos uitgereik deur die Departement; en

(c)

enige ander bykomende inligting of dokumente soos deur die hoof- uitvoerende beampte
vereis mag word.

1E. Wyse van registrasie as ’n NaVIS-beampte
(1) By ontvangs van die aansoek bedoel in regulasie 1D, moet die hoof- uitvoerende beampte—
(a)

verseker dat die aansoek in orde is; en

(b)

verseker dat die betrokke persoon ’n geskikte en gepaste persoon is om as ’n NaVISbeampte geregistreer te word.

(2) Indien die hoof- uitvoerende beampte tevrede is dat die aansoeker as ’n NaVIS-beampte
geregistreer kan word, moet hy of sy—
(a)

die besonderhede van die aansoeker in die register van NaVIS-beamptes aanteken; en

(b)

’n sertifikaat van registrasie op vorm CR soos in Bylae 2 aangedui, aan die aansoeker
uitreik.

(3) Indien die hoof- uitvoerende beampte nie tevrede is dat die aansoeker as ’n NaVIS-beampte
geregistreer word nie, moet hy of sy weier om die aansoeker te registreer en sodanige aansoeker
dienooreenkomstig in kennis stel.
1F. Wyse van opskorting of intrekking van registrasie van NaVIS-beampte
(1) Die hoof- uitvoerende beampte moet, by oorweging van die opskorting of intrekking van die
registrasie van ’n NaVIS-beampte—
(a)

die betrokke NaVIS-beampte in kennis stel; en

(b)

die betrokke NaVIS-beampte in kennis stel daarvan dat hy of sy binne 21 dae na sodanige
kennisgewing, enige aspek wat in aanmerking geneem kan word by oorweging van sodanige
opskorting of intrekking, skriftelik by die hoof- uitvoerende beampte kan indien.

(2) Indien die hoof- uitvoerende beampte die registrasie van ’n NaVIS-beampte opskort of intrek,
moet hy of sy—
(a)

notify sodanige NaVIS-beampte in kennis stel van die rede vir die intrekking of opskorting,
en die tydperk van opskorting (indien van toepassing); en

(b)

die register van NaVIS-beamptes bywerk.

(3) ’n NaVIS-beampte wie se registrasie ingetrek of opgeskort is, moet binne 14 dae na
kennisgewing van sodanige intrekking of opskorting, die sertifikaat van registrasie bedoel in regulasie 1E
(2) by die hoof- uitvoerende beampte indien.
(4) ’n NaVIS-beampte wie se registrasie ingetrek of opgeskort is as gevolg van die volgende—
(a)

bedrieglike of onwettige aksies wat ’n misdryf uitmaak;

(b)

ondersoek na bedrieglike optrede; of

(c)

bedank voor voltooiing van ondersoek na bedrog en is skuldig bevind aan bedrog,

sal nie deur enige gesag aangestel of geregistreerword nie.
(5) ’n NaVIS-beampte wie se registrasie ingetrek of opgeskort is as gevolg van die volgende—
(a)

bedanking om ander redes as bedoel in subregulasie (4); of

(b)

ophou om as ’n NaVIS-beampte op te tree om ander redes as in subregulasie (4) bedoel,

kan deur die hoof- uitvoerende beampte as ’n NaVIS-beampte geregistreer word.
2. Grade van ondersoekers van voertuie en toetsbeamptes vir bestuurslisensies
(1) Die hoof- uitvoerende beampte gradeer ’n ondersoeker van voertuie as—
(a)

graad A, indien die diploma in artikel 3D (1) van die Wet bedoel, aantoon dat sodanige
ondersoeker gekwalifiseer is om ’n motorvoertuig van enige klas te ondersoek en te toets
en sodanige ondersoeker het ’n kode EC bestuurslisensie vir ’n handrat en ’n kode A
bestuurslisensie;

(b)

graad B, indien die diploma in artikel 3D (1) van die Wet bedoel, aantoon dat sodanige
ondersoeker gekwalifiseer is om ’n motorvoertuig van enige klas, behalwe ’n
goederevoertuig of bus waarvan die bruto voertuigmassa 3 500 kilogram oorskry, te
ondersoek en te toets en sodanige ondersoeker het ’n kode EB bestuurslisensie vir ’n handrat
en ’n kode A bestuurslisensie; of

(c)

graad C, indien die diploma in artikel 3D (1) van die Wet bedoel, aantoon dat sodanige
ondersoeker gekwalifiseer is om ’n motorvoertuig van enige klas, behalwe ’n motorfiets of
motordriewiel, te ondersoek en te toets en sodanige ondersoeker het ’n kode EC
bestuurslisensie vir ’n handrat; of

(d)

graad D, indien die diploma in artikel 3D (1) van die Wet bedoel, aantoon dat sodanige
ondersoeker gekwalifiseer is om ’n motorvoertuig van enige klas, behalwe ’n motorfiets,
motordriewiel, of goederevoertuig of bus waarvan die bruto voertuigmassa 3 500 kilogram
oorskry, te ondersoek en te toets en sodanige ondersoeker het ’n kode EB bestuurslisensie
vir ’n handrat.

(2) ’n Ondersoeker van voertuie wat ingevolge subregulasie (1) gegradeer is—
(a)

as ’n graad A-ondersoeker van voertuie, is gemagtig om ’n motorvoertuig van enige klas te
inspekteer, te ondersoek en te toets; of

(b)

as ’n graad B-ondersoeker van voertuie, is gemagtig om ’n motorvoertuig van enige klas,
behalwe ’n motorvoertuig of bus, waarvan die bruto voertuigmassa 3 500 kilogram oorskry,
te inspekteer, te ondersoek en te toets.

(3) Die hoof- uitvoerende beampte gradeer ’n toetsbeampte vir bestuurslisensies as—
(a)

graad A, indien die diploma in artikel 3D (1) van die Wet bedoel, aantoon dat sodanige
toetsbeampte gekwalifiseer is om ’n persoon vir enige kode van leerling- of bestuurslisensie
te ondersoek en te toets, en die toetsbeampte ’n kode EC bestuurslisensie vir ’n handrat en
’n kode A bestuurslisensie het;

(b)

graad B, indien die diploma in artikel 3D (1) van die Wet bedoel, aantoon dat sodanige
toetsbeampte gekwalifiseer is om ’n persoon vir ’n leerlinglisensie van enige kode en ’n
bestuurslisensie van die kodes B, C1, C, EB, EC1 en EC te ondersoek en te toets, en die
toetsbeampte ’n kode EC bestuurslisensie vir ’n handrat het;

(c)

graad C, indien die diploma in artikel 3D (1) van die Wet bedoel, aantoon dat sodanige
toetsbeampte gekwalifiseer is om ’n persoon vir ’n leerlinglisensie van enige kode en ’n
bestuurslisensie van die kodes A1, A en B te ondersoek en te toets, en sodanige
toetsbeampte het ’n kode B bestuurslisensie vir ’n handrat en ’n kode A bestuurslisensie;

(d)

graad D, indien die diploma in artikel 3D (1) van die Wet bedoel, aantoon dat sodanige
toetsbeampte gekwalifiseer is om ’n persoon vir ’n leerlinglisensie van enige kode en ’n
bestuurslisensie van die kode B te ondersoek en te toets, en sodanige toetsbeampte het ’n
kode B bestuurslisensie vir ’n handrat;

(dA)

graad F, indien die toetsbeampte vir bestuurslisensies tot die bevrediging van die hoofuitvoerende beampte gekwalifiseer is om ’n bestuurslisensie van enige kode wat in ’n
identiteitsdokument vervat is en voor 1 Maart 1988 uitgereik is, ingevolge artikel 19 van
die Wet te vervang; of

(dB)

graad G, indien die toetsbeampte vir bestuurslisensies tot die tevredenheid van die hoofuitvoerende beampte gekwalifiseer is om te bepaal of ’n persoon ingevolge regulasie 102
ongeskik verklaar word om ’n leerlinglisensie of bestuurslisensie te bekom of te hou en om
’n vingerafdruk van die linkerduim en regterduim van die aansoeker te neem soos na verwys
in regulasies 108 (1) (c) en 119 (1) (a);

(e)

graad L, indien die diploma in artikel 3D (1) van die Wet bedoel, aantoon dat sodanige
toetsbeampte gekwalifiseer is om ’n persoon vir ’n leerlinglisensie van enige kode te
ondersoek en te toets.

(4) ’n Toetsbeampte vir bestuurslisensies wat ingevolge subregulasie (3) gegradeer is—
(a)

as ’n graad A-toetsbeampte vir bestuurslisensies, is gemagtig om ’n persoon vir ’n leerlingen bestuurslisensie van enige kode te ondersoek en te toets;

(b)

as ’n graad B-toetsbeampte vir bestuurslisensies, is gemagtig om ’n persoon vir ’n
leerlinglisensie van enige kode en ’n bestuurslisensie van die kode B, C1, C, EB, EC1 of
EC te ondersoek en te toets;

(c)

as ’n graad C-toetsbeampte vir bestuurslisensies, is gemagtig om ’n persoon vir ’n
leerlinglisensie van enige kode en ’n bestuurslisensie van die kode A1, A of B te ondersoek
en te toets;

(d)

as ’n graad D-toetsbeampte vir bestuurslisensies, is gemagtig om ’n persoon vir ’n
leerlinglisensie van enige kode en ’n bestuurslisensie van die kode B te ondersoek en te
toets;

(dA)

as ’n graad F-toetsbeampte vir bestuurslisensies, is gemagtig om ’n bestuurslisensie van
enige kode wat in ’n identiteitsdokument vervat is en voor 1 Maart 1998 uitgereik is,
ingevolge artikel 19 van die Wet te vervang en om ’n nuwe of duplikaat
bestuurslisensiekaart of professionele bestuurspermit ingevolge regulasie 108 (5) (b) of 109
uit te reik;

(e)

as ’n graad L-toetsbeampte vir bestuurslisensies, is gemagtig om ’n persoon vir ’n
leerlinglisensie van enige kode te ondersoek en te toets; of

(f)

as ’n graad A-, B-, C-, D- of L-toetsbeampte vir bestuurslisensies, is gemagtig, ondanks
andersluidende bepalings van hierdie regulasies, om ’n bestuurslisensie van enige kode wat
voor 1 Maart 1998 uitgereik is, ingevolge artikel 19 van die Wet te vervang, of om ’n
bestuurslisensie of internasionale bestuurspermit te vervang ingevolge artikel 20 (3), 23 (4)
of 24 (3) van die Wet; of

(g)

as ’n graad L-toetsbeampte vir bestuurslisensies, is gemagtig om te bepaal of ’n persoon
ongeskik verklaar is om ingevolge regulasie 102 ’n leerlinglisensie of bestuurslisensie of ’n
professionele bestuurspermit te bekom of te hou en om ’n vingerafdruk van die linkerduim
en regterduim van die aansoeker te neem soos na verwys in regulasies 108 (1) (c) en
119 (1) (a).

2A. Wyse van opskorting of intrekking van registrasie van gemagtigde beampte
(1) Die inspektoraat van bestuurslisensie-toetssentrums of die inspektoraat van toetsstasies
ingevolge artikel 3E (1) van die Wet, of die hoof- uitvoerende beampte ingevolge artikel 3E (2) van die
Wet, na gelang van die geval, moet by oorweging van die opskorting of intrekking van die registrasie van
’n beampte—
(a)

die betrokke beampte in kennis stel; en

(b)

die betrokke beampte inlig dat hy of sy, binne 21 dae na die kennisgewing,

enige aspek wat by oorweging van die opskorting of intrekking in ag geneem kan word, skriftelik aan die
inspektoraat van bestuurslisensie-toetssentrums, die inspektoraat van toetsstasies of die hoof- uitvoerende
beampte, na gelang van die geval, kan voorlê.
(2) Indien die inspektoraat van bestuurslisensie-toetssentrums, die inspektoraat van toetsstasies of
die hoof- uitvoerende beampte, na gelang van die geval, die registrasie van ’n beampte opskort of intrek,
moet hy of sy—
(a)

die beampte in kennis stel van die rede vir die intrekking of opskorting, en die tydperk van
opskorting (indien toepaslik); en

(b)

die register van gemagtigde beamptes bedoel in regulasie 331 (4) (a) diensooreenkomstig
bywerk.

(3) ’n Beampte wie se registrasie ingetrek of opgeskort is, moet binne 14 dae nadat hy of sy van die
intrekking of opskorting in kennis gestel is—
(a)

die registrasiesertifikaat bedoel in regulasie 1C (1) aan die hoof- uitvoerende beampte
voorlê, wat op die wyse voorgeskryf in artikel 3E (5) van die Wet met die
registrasiesertifikaat moet handel; en

(b)

die aanstellingsertifikaat bedoel in artikel 3A (4) van die Wet aan die gesag wat hom of haar
aangestel het, voorlê.

(4) ’n Gemagtigde beampte of instrukteur wie se registrasie ingetrek of opgeskort is as gevolg van
die volgende—
(a)

bedrieglike of onwettige handelinge wat ’n oortreding uitmaak;

(b)

ondersoek van bedrieglike handelinge; of

(c)

bedank voor voltooiing van bedrogondersoek of skuldig bevind aan bedrog,

mag nie by enige owerheid geregistreer word nie.
(Datum van inwerkingtreding van sub-reg. (4) moet geproklameer word.)

(5) ’n Gemagtigde beampte of instrukteur wie se registrasie ingetrek of opgeskort is as gevolg van
die volgende—
(a)

bedanking om ander redes as waarna in subregulasie (4) verwys word; of

(b)

ophou om as ’n bepaalde tipe gemagtigde beampte of instrukteur op te tree vir ’n onbepaalde
tydperk weens ander redes as waarna in subregulasie (4) verwys word,

mag by enige owerheid aangestel of geregistreer word na die tydperk en op voorwaardes soos deur die LUR
bepaal.
(Datum van inwerkingtreding van sub-reg. (5) moet geproklameer word.)

Deel III
Vereistes vir goedkeuring van opleidingsentrums
2B. Vereistes vir goedkeuring van opleidingsentrums deur Aandeelhouerskomitee
(1) Indien ’n opleidingsentrum bedoel in artikels 3D (1) (a) en 3E (1) (c) van die Wet ingevolge
artikel 3L van die Wet goedgekeur wil word, moet hy op vorm AFA soos in Bylae 2 aangedui om
goedkeuring aansoek doen.
(2) By ontvangs van ’n aansoek beoog in subregulasie (1), moet die Aandeelhouerskomitee die
hoof- uitvoerende beampte of ’n werknemer van die Korporasie aanstel om die opleidingsentrum te
inspekteer om te bepaal of hy voldoen aan die vereistes in subregulasie (3) uiteengesit, nadat minstens een
maand geskrewe kennis aan die opleidingsentrum gegee is.
(3) Die vereistes waaraan ’n opleidingsentrum moet voldoen vir goedkeuring ingevolge artikel 3L
van die Wet, is dat—

(a)

die curricula vir verkeersbeamptes, toetsbeamptes vir bestuurslisensies en ondersoekers van
voertuie, wat deur die hoof- uitvoerende beampte by kennisgewing in die Staatskoerant
gepubliseer word, ten volle geïmplementeer moet word;

(b)

die beoordelingsbeleid wat deur die hoof- uitvoerende beampte by kennisgewing in die
Staatskoerant gepubliseer word, nagekom moet word;

(c)

die toelatingsvereistes vir die kursus vir verkeersbeamptes wat deur die hoof- uitvoerende
beampte by kennisgewing in die Staatskoerant gepubliseer word, nagekom moet word;

(d)

die algemene fasiliteite, toerusting en dienste wat deur die hoof- uitvoerende beampte by
kennisgewing in die Staatskoerant gepubliseer word, beskikbaar moet wees;

(e)

die spesifieke vereistes ten opsigte van geregistreerde kursusse aangebied, wat deur die
hoof- uitvoerende beampte by kennisgewing in die Staatskoerant gepubliseer word,
nagekom moet word; en

(f)

’n opleidingsinstrukteur wat na een maand vanaf die datum van inwerkingtreding van
hierdie regulasie aangestel word, aan die kriteria wat deur die hoof- uitvoerende beampte
by kennisgewing in die Staatskoerant gepubliseer word, moet voldoen.

(4) Indien ’n opleidingsentrum aan die vereistes vir goedkeuring bedoel in subregulasie (3) voldoen,
moet die Aandeelhouerskomitee skriftelik die goedkeuring aan die opleidingsentrum oordra.
(5) Die Aandeelhouerskomitee kan in uitsonderlike gevalle, op aansoek deur ’n opleidingsentrum,
verslapping van sekere vereistes bedoel in subregulasie (3) verleen, in welke geval die
Aandeelhouerskomitee skriftelik die aard van die verslapping en enige voorwaardes daaraan verbonde aan
die opleidingsentrum oordra.
(6) (a) Die Aandeelhouerskomitee moet ’n evalueringskomitee aanstel om goedgekeurde
opleidingsentrums jaarliks te evalueer.
(b) Indien ’n evaluering beoog in paragraaf (a) openbaar dat ’n opleidingsentrum nie aan ’n
vereiste uiteengesit in subregulasie (3) of ’n voorwaarde van sy goedkeuring voldoen nie, kan die
Aandeelhouerskomitee die goedkeuring hersien met die oog daarop om dit kragtens artikel 3L (2) van die
Wet te herroep.
HOOFSTUK III
Registrasie en lisensiëring van motorvoertuie, en registrasie van vervaardigers, bouers en invoerders,
en vervaardigers van nommerplate
Deel I
Registrasie en lisensiëring van motorvoertuie
3. Motorvoertuig moet geregistreer word
Behoudens die bepalings van regulasies 4 en 5, moet elke motorvoertuig in die Republiek, ongeag
of dit op ’n openbare pad gebruik word al dan nie, deur die titelhouer daarvan ooreenkomstig die bepalings
van hierdie Deel by die toepaslike registrasie-owerheid geregistreer word.
4. Motorvoertuig geag geregistreer te wees
(1) ’n Motorvoertuig in die Republiek wat afsonderlik geregistreer en gelisensieer is ingevolge enige
wet van ’n voorgeskrewe gebied, en wat nie gewoonlik in ’n motorhuis, of enige ander plek in die Republiek
gehou word ten tyde van sodanige registrasie en lisensiëring nie, word behoudens die bepalings van subregulasies (3) en (4) geag geregistreer te wees ingevolge hierdie Deel, terwyl dit deur of namens die eienaar
in wie se naam sodanige voertuig geregistreer en gelisensieer is, gebruik word.
(2) Behoudens die bepalings van subregulasie (3) en (4), word ’n motorvoertuig wat geregistreer is
ooreenkomstig ’n Wet van ’n Kontrakterende Staat van die Konvensie en ooreenkomstig die bepalings van
die Konvensie geag geregistreer te wees, ingevolge hierdie Deel terwyl dit in die Republiek is—

(a)

gedurende ’n aaneenlopende tydperk van 12 maande bereken vanaf die datum waarop
sodanige motorvoertuig in die Republiek ingebring word; of

(b)

totdat die registrasie ooreenkomstig die bepalings van die Konvensie ophou om van krag te
wees, watter gebeurtenis ookal eerste plaasvind, en sodanige voertuig kan, ondanks
andersluidende bepalings van hierdie Deel, op ’n openbare pad gebruik word terwyl dit aan
die bepalings van die Konvensie voldoen.

(3) Indien ’n lisensie van ’n motorvoertuig bedoel in subregulasie (1) of (2) nie hernu word binne
die geldigheidsperiode van sodanige lisensie nie, word sodanige motorvoertuig nie langer geag geregistreer
of gelisensieer te wees nie, met ingang van die eerste dag van die maand wat volg op die maand waarbinne
sodanige geldigheidsperiode verstryk het.
(4) Indien ’n motorvoertuig bedoel in subregulasie (1) of (2), vanaf ’n datum na die registrasie en
lisensiëring ingevolge die wette van die betrokke voorgeskrewe gebied of Kontrakterende Staat, gewoonlik
in motorhuis of enige ander plek in die Republiek gehou word, word sodanige voertuig vanaf daardie datum
nie langer geag geregistreer en gelisensieer te wees ingevolge daardie subregulasie nie.
5. Motorvoertuig vrygestel van registrasie
(1) ’n Motorvoertuig—
(a)

aangedryf deur elektriese krag verkry van elektriese kabels wat aan die voertuig geheg is,
en wat nie op ’n openbare pad gebruik word nie;

(b)

wat rusperbande het;

(c)

wat nie—
(i) selfgedrewe is nie;
(ii) ’n karavaan is nie;
(iii) hoofsaaklik vir die vervoer van persone of goedere, of albei, ontwerp is nie; en
(iv) op ’n openbare pad gebruik word nie;

(d)

wat weens sy afmetings of die massa daarvan of die massa van enige deel daarvan, nie
ingevolge die Wet op ’n openbare pad gebruik mag word nie en wat nie so gebruik word
nie;

(e)

bedoel in paragraaf (c) en wat deur ’n trekker getrek word, hetsy dit op ’n openbare pad
gebruik word of nie;

(f)

waarvan die titelhouer en eienaar die Departement van Verdediging is;

(g)

wat uitsluitlik vir wedrendoeleindes ontwerp is en ’n dwergmotor of
-kar en knortjor insluit, indien sodanige motorvoertuig nie op ’n openbare pad gebruik word
nie, en wat weens sy ontwerp, nie aan die bepalings van Deel II, III en IV van Hoofstuk VI
voldoen nie en as gevolg van sodanige ontwerp ingevolge die Wet nie op ’n openbare pad
gebruik mag word nie; of

(h)

wat ’n selfgedrewe grassnyer is, en wat weens sy ontwerp, nie aan die bepalings van Deel
II, III en IV van Hoofstuk VI voldoen nie en as gevolg van sodanige ontwerp ingevolge die
Wet nie op ’n openbare pad gebruik mag word nie;

(i)

wat ontwerp is om slegs op ’n gholfbaan te gebruik en nie op ’n openbare pad gebruik word
nie, en wat weens sy ontwerp, nie aan die bepalings van Deel II, III en IV van Hoofstuk VI
voldoen nie en as gevolg van sodanige ontwerp ingevolge die Wet nie op ’n openbare pad
gebruik mag word nie en vir die doel van hierdie paragraaf, sluit die gebruik van sodanige
voertuig binne die grense van die gholfbaan nie gebruik op ’n openbare pad in nie;

(j)

wat ’n tipe motorfiets is waarop ’n persoon staan en wat nie op ’n openbare pad gebruik
word nie, algemeen bekend as ’n gemotoriseerde skaatsplank en wat weens sy ontwerp, nie
aan die bepalings van Deel II, III en IV van Hoofstuk VI voldoen nie en as gevolg van
sodanige ontwerp ingevolge die Wet nie op ’n openbare pad gebruik mag word nie; of

(k)

wat ’n tipe motorvoertuig is wat ontwerp is vir die doel om spesifiek deur ’n persoon jonger
as 16 jaar oud gebruik te word en wat uit hoofde van sy ontwerp, nie voldoen aan die
bepalings van Deel II, III, en IV van Hoofstuk VI nie en omrede sodanige ontwerp nie
ingevolge die Wet nie op ’n openbare pad gebruik kan word nie;

(l)

waarvan die stuurwiel aan die linkerkant is, motorvoertuie bedoel in regulasie 200 (2) (b),
(d) en (e) uitgesluit,

is vrygestel van registrasie en sal nie ingevolge die bepalings van hierdie Deel geregistreer word nie: Met
dien verstande dat indien die eiendomsreg van ’n motorvoertuig vanaf die Departement van Verdediging
na ’n ander persoon oorgedra word, moet sodanige Departement sodanige motorvoertuig voor sodanige
oordrag registreer.
(2) By die toepassing van subregulasie (1) (c), word die woorde “op ’n openbare pad gebruik” nie
so uitgelê nie dat dit die teenwoordigheid insluit van sodanige motorvoertuig op ’n openbare pad vir die
doel om—
(a)

na die eienaar se perseel bestuur te word ten einde dit in ontvangs te neem;

(b)

’n openbare pad van die eienaar se een perseel na ’n ander vir ’n afstand van hoogstens een
kilometer oor te steek; of

(c)

na of van ’n plek te gaan waar herstelwerk aan sodanige voertuig uitgevoer word of is.

(3) Indien ’n motorvoertuig wat ingevolge subregulasie (1) (c) vrygestel is strydig met die bepalings
van subregulasie (2) op ’n openbare pad gebruik word, is die titelhouer van sodanige motorvoertuig
aanspreeklik vir die registrasie daarvan op die datum bedoel in regulasie 7 (1) (a) (vii).
6. Datum waarop registrasie van motorvoertuig van nul en gener waarde word
(1) Die registrasie van ’n motorvoertuig word van nul en gener waarde op die datum—
(a)

van verandering van titelhouer of eienaar van sodanige motorvoertuig, wat by die toepassing
van hierdie paragraaf insluit elke tak van ’n besigheid of liggaam van persone bedoel in
paragraaf (a) (ii), (iii) en (iv) van die omskrywing van “toepaslike registrasie owerheid” in
regulasie 1, maar indien die titelhouer of eienaar van ’n motorvoertuig ’n vennootskap is en
’n verandering van titelhouer of eienaar van sodanige motorvoertuig vind plaas omdat een
van die vennote te sterwe kom of ophou om ’n vennoot van sodanige vennootskap te wees
of ’n nuwe vennoot daartoe toegelaat word, kan die betrokke registrasie-owerheid by
skriftelike aansoek aan hom, deur of ten behoewe van sodanige vennootskap, bepaal dat
geen verandering van titelhouer of eienaar geag word plaas te gevind het nie ten opsigte van
sodanige motorvoertuig;

(b)

waarop ’n deregistrasiesertifikaat ten opsigte van die betrokke motorvoertuig ingevolge
regulasie 17 (3) (c), 54 (4) (c) of 55 (3) (d) uitgereik word;

(c)

indien die motorvoertuig onderhewig is aan ’n afbetalingsverkoop-transaksie of
huurtransaksie, soos omskryf in die Wet op Krediet-ooreenkomste, 1980 (Wet No. 75 van
1980), 31 dae vanaf die datum van herinbesitname van die betrokke motorvoertuig deur die
titelhouer (kredietgewer): Met dien verstande dat die registrasie van ’n motorvoertuig
waarvan die eienaar sy of haar verpligting ingevolge artikel 12 van genoemde Wet nakom,
nie van nul en gener waarde word nie;

(d)

waarop die motorvoertuig verkry is of die boedel afgehandel is, welke datum die vroegste
is, indien die motorvoertuig verkry is van die boedel van ’n afgestorwene;

(e)

deur die betrokke LUR bepaal in enige omstandighede nie in hierdie regulasie beoog nie;
of

(f)

waarop die motorvoertuig deregistreer word ingevolge regulasie 26A (1).

(2) By die toepassing van hierdie regulasie sluit die woorde “verandering van titelhouer of eienaar” ’n
verandering uit—

(a)

van naam ingevolge artikels 24 tot 26 van die Wet op die Registrasie van Geboortes en
Sterfgevalle, 1992 (Wet No. 51 van 1992), ingevolge artikel 56 (1) van die Bankwet, 1990
(Wet No. 94 van 1990), ingevolge artikels 19 tot 20 van die Wet op Beslote Korporasies,
1984 (Wet No. 69 van 1984), of ingevolge artikel 44 van die Maatskappywet, 1973 (Wet
No. 61 van 1973);

(b)

van adres; of

(c)

van gevolmagtigde of verteenwoordiger.

7. Datum waarop en voorwaardes waaronder motorvoertuig geregistreer moet word
(1) Behoudens die bepalings van subregulasie (2), ontstaan aanspreeklikheid vir die registrasie van
’n motorvoertuig—
(a)

in die geval van ’n motorvoertuig wat vir die eerste keer in die Republiek geregistreer
word—
(i) indien die motorvoertuig vervaardig is, op die datum van voltooiing van die
vervaardiging van sodanige motorvoertuig;
(ii) indien die motorvoertuig deur ’n bouer wat ingevolge hierdie regulasies as sodanig
geregistreer moet word, gebou is, op die datum van voltooiing van die bou van sodanige
motorvoertuig;
(iii) indien die motorvoertuig uit onderdele opgebou is deur ’n bouer wat nie ingevolge
hierdie regulasies as sodanig geregistreer moet word nie, op die datum van voltooiing
van die bou van sodanige motorvoertuig;
(iv) indien die motorvoertuig deur ’n invoerder ingevoer is, op die datum van aankoms van
sodanige voertuig in die Republiek of op die datum waarop sodanige motorvoertuig
geklaar is ingevolge die bepalings van die doeane en aksynswetgewing, indien van
toepassing;
(v) behoudens die bepalings van regulasie 4, indien die motorvoertuig buite die Republiek
verkry is, op die datum waarop sodanige motorvoertuig in die Republiek in gebring
word of op die datum waarop sodanige motorvoertuig geklaar is ingevolge die doeane
en aksynswetgewing, indien van toepassing;
(vi) indien dit ’n motorvoertuig is wat ingevolge regulasie 4 geag word geregistreer te wees,
op die datum waarop dit ophou om aldus geag te word;
(vii) indien dit ’n motorvoertuig is wat ingevolge regulasie 5 vrygestel is van registrasie en
sodanige vrystelling teruggetrek word of ophou om van toepassing te wees, op die
datum van sodanige terugtrekking of wanneer sodanige vrystelling ophou om van
toepassing te wees; of
(viii) indien dit ’n motorvoertuig is wat verbeur is aan die Staat of ’n ander gesag, die datum
waarop die motorvoertuig aldus verbeur is;

(b)

in die geval van ’n motorvoertuig wat voorheen in die Republiek geregistreer was—
(i) op die datum waarop die registrasie van sodanige voertuig van nul en gener waarde
word ingevolge regulasie 6 (1) (a), (c) of (d) of, indien van toepassing, regulasie
6 (1) (e);
(ii) wat gesteel en gederegistreer is ingevolge regulasie 54 (4) en teruggevind is, op die
datum van vrystelling van sodanige motorvoertuig deur die Suid-Afrikaanse
Polisiediens;
(iii) in die geval van ’n motorvoertuig bedoel in regulasie 6 (1) ( f ), op die datum bedoel in
regulasie 23 (2),
(iv) op die uitreikingsdatum van ’n tydelike permit ingevolge regulasie 84 uitgereik;

(c) in die omstandighede nie beoog in die voorafgaande bepalings van hierdie subregulasie
nie, op die datum deur die betrokke LUR bepaal.
(2) Ondanks andersluidende bepalings van hierdie Deel, kan ’n motorvoertuig bedoel in
subregulasie (1) (b) op ’n openbare pad gebruik word vir ’n tydperk van 21 dae na die datum van
aanspreeklikheid in hierdie regulasie bedoel ten einde sodanige motorvoertuig te registreer, terwyl die
lisensienommer daaraan toegeken en die lisensieskyf ten aansien daarvan uitgereik, op die wyse bedoel in
regulasies 35 en 36, onderskeidelik, vertoon word.
(3) Indien dit in enige siviele of strafregtelike geding in geskil is of ’n beweerde datum die datum
bedoel in subregulasie (1) is, word die datum wat beweer word die datum in subregulasie (1) bedoel te wees
in die afwesigheid van getuienis tot die teendeel, geag die datum in gemelde subregulasie bedoel te wees.
8. Wyse van aansoek om registrasie van motorvoertuig
(1) ’n Aansoek om ’n motorvoertuig te registreer, uitgesonderd ’n motorvoertuig bedoel in regulasie
15, word, behoudens subregulasies (3) en (4), deur die titelhouer binne 21 dae na die datum van
aanspreeklikheid bedoel in regulasie 7 gedoen by die toepaslike registrasie-owerheid op vorm MVR1A of
RLV, of waar die titelhouer ’n vervaardiger, bouer of invoerder is, op vorm MVR1-VIB soos in Bylae 2
aangedui.
(2) ’n Aansoek bedoel in subregulasie (1), gaan, behoudens regulasies 9 tot 12A, vergesel van—
(a)

die aanvaarbare identifikasie van die titelhouer van die motorvoertuig en, in die geval van
’n liggaam van persone, dié van sy gevolmagtigde en verteenwoordiger, en ’n volmag;

(b)

die aanvaarbare identifikasie van die eienaar van die motorvoertuig en, in die geval van ’n
liggaam van persone, dié van sy gevolmagtigde en verteenwoordiger, en ’n volmag;

(c)

die toepaslike registrasiegelde soos bepaal deur die LUR van die betrokke provinsie en,
indien van toepassing, enige boetes en agterstallige gelde bedoel in regulasies 57 en 59;

(d)

indien die motorvoertuig geregistreer is, die betrokke registrasie-sertifikaat of die sertifikaat
na verwys in regulasie 13B (2) (d): Met dien verstande dat die bepalings van hierdie
paragraaf nie van toepassing op ’n aansoeker is nie—
(i) indien die betrokke motorvoertuig her besit geneem is en die persoon wat die
registrasiesertifikaat kragtens die padverkeerswette, wat voorheen van toepassing was,
bekom het, weier om die registrasiesertifikaat aan die aansoeker te oorhandig, en die
bepalings van regulasie 11 nagekom is en sodanige aansoeker lê ’n Suid-Afrikaanse
Polisiediensklaring van die motorvoertuig voor;
(ii) indien die registrasiesertifikaat verlore is en die aansoeker kan bewys dat ’n
kennisgewing van verandering van titelhouer of verandering van eienaar, wat aandui
dat die aansoeker die nuwe titelhouer of eienaar is, gegee is ingevolge regulasie 53 (3)
of (4), en daardie aansoeker lê ’n Suid-Afrikaanse Polisiediensklaring voor sowel as ’n
beedigde verklaring wat ’n verduideliking van die omstandighede waaronder die
registrasiesertifikaat verlore gegaan het, bevat; of
(iii) indien die titelhouer nie opgespoor kan word nie en geen kennis van verandering van
titelhouer soos beoog in regulasie 53 (3) gegee is nie, en die betrokke aansoeker lê ’n
Suid-Afrikaanse Polisiediensklaring van die motorvoertuig voor sowel as ’n beëdigde
verklaring wat die omstandighede verduidelik waarom die registrasiesertifikaat nie
voorgelê kan word nie;

(e)

in die geval van ’n motorvoertuig wat vir die eerste keer geregistreer word, ’n behoorlik
voltooide vorm SVO soos in Bylae 2 aangedui, of ’n sertifikaat uitgereik deur die
vervaardiger, bouer of invoerder van sodanige motorvoertuig op die amptelike
dokumentasie van die vervaardiger, bouer of invoerder, wat—
(i) die onderstelnommer soos beoog in regulasie 56 (2) uitgedruk in hoogstens 17 alfanumeriese karakters;
(ii) indien toepaslik, die enjinnommer uitgedruk in hoogstens 20 alfa-numeriese karakters;

(iii) die fabrikaat in hoogstens 30 alfa-numeriese karakters;
(iv) die modelnaam uitgedruk in hoogstens 20 alfa-numeriese karakters en die
modelafgeleide uitgedruk in hoogstens 20 alfa-numeriese karakters, waarvan nie een
van die voorafgaande vir doeleindes van hierdie subregulasie die jaar van vervaardiging
insluit nie;
(v) uitgesonderd in die geval van ’n motorfiets, motordriewiel of motorvierwiel, die tarra
in kilogram uitgedruk in hoogstens vyf syfers;
(vi) indien toepaslik, die enjinkapasiteit in kubieke sentimeters uitgedruk in hoogstens vyf
syfers;
(vii) in die geval van ’n minibus, bus of goederevoertuig, die bruto voertuigmassa in
kilogram uitgedruk in hoogstens ses syfers;
(viii) indien toepaslik, die netto enjindrywing tot die naaste kilowatt uitgedruk in hoogstens
drie syfers;
(ix) die hoofkleur; en
(x) die modelnommer bedoel in regulasie 41 (a) (ii) of ’n magtigingsbrief soos beoog in
regulasie 43,
van die betrokke motorvoertuig bevat;
(f)

indien die tarra om enige rede verander het, ’n massametingsertifikaat wat verkry is op die
wyse voorgeskryf in regulasie 66;

(g)

in die geval van ’n voertuig waarop standaardspesifikasie SABS 1518 “Vervoer van
gevaarlike stowwe – ontwerp, aanbou, toetsing, goedkeuring en onderhoud van die
padvoertuie en draagbare tenks” van toepassing is, moet ’n sertifikaat van nakoming deur
die vervaardiger uitgereik word wat voldoening aan die standaard bevestig en die sertifikaat
van nakoming sal deur goedgekeurde owerheid goedgekeur word;
(Datum van inwerkingtreding van reg. 8 (2) (g): 3 Augustus 2001.)

(h)

’n Suid-Afrikaanse Polisiediensklaring van die motorvoertuig, indien vereis ingevolge
hierdie Hoofstuk;

(i)

sertifisering van padwaardigheid in die geval van ’n motorvoertuig bedoel in regulasie
43 (3);

( j)

indien die registrasie-owerheid dit vereis—
(i) bewys van die reg om as titelhouer van die betrokke motorvoertuig geregistreer te
word;
(ii) bewys van voldoening aan die bepalings van die doeane en aksyns wetgewing;
(iii) indien twyfel bestaan rakende die tarra van die betrokke motorvoertuig, ’n
massametingsertifikaat wat verkry is op die wyse voorgeskryf in regulasie 66; en
(iv) . . . . . . (geskrap)

(k)

enige ander dokumentasie deur die betrokke LUR vereis.

(3) Indien aanspreeklikheid vir die registrasie van ’n motorvoertuig ontstaan weens die verkoop
van sodanige motorvoertuig deur ’n motorhandelaar aan ’n bank, soos omskryf in die Bankwet, 1990 (Wet
No. 94 van 1990), sodat sodanige bank sodanige motorvoertuig aan ’n kliënt van hom kan verkoop of
verhuur en indien die toepaslike registrasie-owerheid van die titelhouer van sodanige motorvoertuig en van
sodanige motorhandelaar dieselfde owerheid is, moet die betrokke motorhandelaar die aansoek bedoel in
subregulasie (1) aan die toepaslike registrasie-owerheid voorlê, en sodanige aansoek namens die bank
voltooi en onderteken indien deur sodanige bank daartoe gemagtig deur middel van ’n magtigingsbrief.
(4) Indien die titelhouer van die betrokke motorvoertuig nie permanent in die Republiek woonagtig
is of ’n besigheid in die Republiek bedryf nie, lê die eienaar van sodanige motorvoertuig die aansoek om
registrasie van die voertuig aan die toepaslike registrasie-owerheid voor.

(5) ’n Vervaardiger, bouer of invoerder, na gelang van die geval, moet, wanneer hy of sy beskik oor
’n motorvoertuig wat deur hom of haar vervaardig, gebou, verander of ingevoer is, die nuwe titelhouer van
die motorvoertuig voorsien van ’n sertifikaat bedoel in subregulasie (2) (e), of die registrasiesertifikaat
bedoel in regulasie 16.
9. Bykomende vereistes vir registrasie van motorvoertuig uit onderdele opgebou
’n Aansoek om die registrasie van ’n motorvoertuig wat uit onderdele opgebou is deur ’n bouer wat
nie ingevolge hierdie regulasies as sodanig geregistreer moet word nie, gaan bykomend tot die vereistes en
dokumentasie in regulasie 8 bedoel, vergesel van—
(a)

’n beëdigde verklaring op vorm BVK soos in Bylae 2 aangedui, waarin die onderdele wat
gebruik is en die persoon by wie sodanige onderdele verkry is, weergegee word, en
aangeheg by sodanige vorm, die kwitansies van die aankoop of skenking van sodanige
onderdele;

(b)

indien sodanige motorvoertuig opgebou is uit ’n motorvoertuig wat permanent ongeskik
geraak het vir gebruik as ’n motorvoertuig en gederegistreer is ingevolge regulasie 55 (3),
die skrappingsertifikaat ten aansien van sodanige motorvoertuig of ’n beëdigde verklaring
wat getuienis bevat van die feit dat die motorvoertuig voorheen permanent ongeskik was
vir gebruik; en

(c)

’n Suid-Afrikaanse Polisiediensklaring van die motorvoertuig.

9A. Bykomende vereistes vir registrasie van gedegeregistreerde motorvoertuie
’n Aansoek om die registrasie van ’n motorvoertuig bedoel in regulasie 6 (1) (b) of ( f ) gaan,
bykomend tot die vereistes en dokumente bedoel in regulasie 8, vergesel van—
(a)

die deregistrasiesertifikaat ten aansien van sodanige voertuig uitgereik: Met dien verstande
dat die bepalings van hierdie paragraaf nie op die aansoeker van toepassing sal wees as die
deregistrasiesertifikaat verlore is, vernietig of gesteel en die aansoeker kan bewys dat hy of
sy die titelhouer is, en sodanige aansoeker lê ’n beëdigde verklaring af waarin die
omstandighede waaronder die deregistrasiesertifikaat verlore geraak, vernietig of gesteel is,
verduidelik word;

(b)

’n massametingsertifikaat verkry op die wyse soos voorgeskryf in regulasie 66; en

(c)

’n Suid-Afrikaanse Polisiediensklaring van die motorvoertuig.

9B. Bykomende vereistes vir registrasie van gedegeregistreerde voertuig wat nie gelisensieer is
nie
’n Aansoek vir registrasie van ’n motorvoertuig bedoel in regulasie 26A gaan, bykomend tot die
vereistes en dokumente bedoel in regulasie 8, vergesel van—
(a)

die registrasiesertifikaat wat vir sodanige voertuig uitgereik is: Met dien verstande dat die
bepalings van hierdie paragraaf nie van toepassing sal wees op ’n aansoeker indien die
registrasiesertifikaat verlore, vernietig of gesteel is en die aansoeker kan bewys dat hy of sy
die titelhouer is, en sodanige aansoeker ’n beëdigde verklaring aflê om te verduidelik onder
watter omstandighede die registrasiesertifikaat verlore geraak, vernietig of gesteel is;

(b)

’n massametingsertifikaat wat verkry is op die wyse soos in regulasie 66; en

(c)

’n Suid-Afrikaanse Polisiediensklaring van die motorvoertuig.

10. Bykomende vereistes vir registrasie van motorvoertuig verkry uit boedel van afgestorwene
’n Aansoek om die registrasie van ’n motorvoertuig wat verkry is uit die boedel van ’n afgestorwene
bedoel in regulasie 6 (1) (d), gaan bykomend tot die vereistes en dokumente bedoel in regulasie 8, vergesel
van ’n dokument ter bevestiging van die omstandighede waaronder sodanige motorvoertuig verkry is.
11. Bykomende vereistes vir registrasie van motorvoertuig wat her in besit geneem is

’n Aansoek om die registrasie van ’n motorvoertuig wat her in besit geneem is deur die titelhouer
bedoel in regulasie 6 (1) (c) gaan, bykomend tot die vereistes en dokumente bedoel in regulasie 8, vergesel
van ’n gesertifiseerde afskrif van—
(a)

die hofbevel; of

(b)

die vrywillige-oorgawe-dokumentasie: Met dien verstande dat ’n beëdigde verklaring
gemaak deur die titelhouer van daardie motorvoertuig wat die omstandighede uiteensit
waaronder die voertuig her in besit geneem is, voorgelê kan word indien die vrywilligeoorgawe-dokumentasie nie verkry kan word nie,

as bewys van die titelhouer se reg om sodanige motorvoertuig her in besit te neem.
12. Bykomende vereistes vir registrasie van motorvoertuig wat buite die grense van Republiek
verkry is
’n Aansoek om die registrasie van ’n motorvoertuig verkry buite die grense van die Republiek soos
bedoel in regulasie 7 (1) (a) (iv) of (v) gaan, bykomend tot die vereistes en dokumente bedoel in regulasie
8, vergesel van—
(a)

geskrewe bewys van voldoening aan die bepalings van doeane en aksyns wetgewing;

(b)

indien sodanige motorvoertuig buite die Republiek geregistreer is, die dokumente wat
betrekking het op die registrasie en lisensiëring van die betrokke motorvoertuig uitgereik in
die land waar sodanige motorvoertuig geregistreer is;

(c)

’n Suid-Afrikaanse Polisiediensklaring van die motorvoertuig; en

(d)

’n magtigingsbrief soos bedoel in regulasie 43 (1) (b).

12A. Bykomende vereistes vir registrasie van motorvoertuig voorheen as gesteel aangemeld en
gederegistreer
’n Aansoek om die registrasie van ’n motorvoertuig wat voorheen as gesteel aangemeld was, en
gederegistreer is, gaan, bykomend tot die vereistes en dokumente bedoel in regulasie 8, vergesel van—
(a)

die deregistrasiesertifikaat wat ingevolge regulasie 54 (4) ten opsigte van die motorvoertuig
uitgereik is, of ’n beëdigde verklaring wat getuienis bevat van die feit dat die motorvoertuig
voorheen as gesteel aangemeld was;

(b)

’n Suid-Afrikaanse Polisiediensklaring van die motorvoertuig; en

(c)

’n behoorlik voltooide vorm CCL, soos aangedui in Bylae 2.

13. Wyse van registrasie van motorvoertuig
(1) By ontvangs van die aansoek om registrasie kan die registrasie-owerheid, en indien die
aansoeker dit verlang, moet die registrasie-owerheid, ’n aanslag wat die boetes en gelde bedoel in regulasie
8 (2) (c) weergee vir die registrasie van die betrokke motorvoertuig uitreik.
(2A) Die registrasie-owerheid moet, behoudens die bepalings van regulasie 59 (2), by betaling van
die gelde en boetes bedoel in subregulasie (1), en indien oortuig dat die aansoek in orde is, indien die
register van motorvoertuie onmiddellik toeganklik is—
(a)

die betrokke motorvoertuig registreer;

(b)

die besonderhede in die register van motorvoertuie aanteken met betrekking tot die—

(c)

(aa)

betrokke motorvoertuig; en

(bb)

titelhouer en eienaar van sodanige motorvoertuig; en

’n registrasiesertifikaat op vorm RSI soos in Bylae 2 aangedui aan die titelhouer uitreik wat
verantwoordelik vir die veilige bewaring daarvan sal wees.

(2B) Die registrasie-owerheid mag, behoudens die voorwaardes, van regulasie 59 (2), by betaling
van die gelde en boetes bedoel in subregulasie (1), en indien oortuig is dat die aansoek in orde is, in geval
dat die register van motorvoertuie nie onmiddellik toeganklik is nie—
(a)

gratis ’n sertifikaat per hand op vorm RCI-M soos aangedui in Bylae 2 uitreik om aan die
titelhouer te bevestig dat die dokumentasie in orde is en dat ’n registrasiesertifikaat aan hom
of haar uitgereik sal word sodra die register van motorvoertuie bygewerk kan word; en

(b)

optree soos voorgeskryf in paragraaf (2A) sodra die register van motorvoertuie toeganklik
is en bygewerk kan word, en indien die registrasie-owerheid tevrede is dat die aansoek in
orde is.

(3) By registrasie van die betrokke motorvoertuig stel die titelhouer die eienaar onverwyld van
sodanige registrasie in kennis.
(4) ’n Motorvoertuig word as “opgebou” in die register van motorvoertuie aangeteken indien—
(a)

dit geregistreer word vir die eerste keer en dit vervaardig, gebou, gemodifiseer of ingevoer
is deur ’n vervaardiger, bouer of invoerder—
(i) wat nie as sulks geregistreer is nie;
(ii) van wie nie vereis word om as sulks geregistreer te word nie; of
(iii) wat as sulks geregistreer is ingevolge regulasie 40 (2) onderworpe aan die voorwaarde
of voorwaardes bedoel in regulasie 41 (b) (ii) of (iii),
en ten aansien waarvan geen sertifisering van padwaardigheid bedoel in regulasie 141 (2)
uitgereik is nie;

(b)

die voertuig is gederegistreer ingevolge regulasie 55 as permanent ongeskik vir gebruik; of

(c)

die motorvoertuig voorheen geregistreer was as “opgebou”.

(4A) ’n Motorvoertuig moet as “nuut” in die register van motorvoertuie aangeteken word, indien—
(a)

dit geregistreer word en vir die eerste keer aanspreeklik is vir lisensiëring en dit vervaardig
of ingevoer is deur ’n vervaardiger of invoerder wat as sodanig geregistreer is: Met dien
verstande dat indien vervaardig, dit in die geheel vervaardig is deur nuwe dele te gebruik;

(b)

dit geregistreer word en vir die eerste keer in die Republiek aanspreeklik is vir lisensiëring
en dit ingevoer is deur ’n invoerder van wie nie vereis word om as sodanig geregistreer te
wees nie, en is voorheen as “nuut” geregistreer in die naam van die invoerder in die land
van oorsprong of word vir die eerste keer geregistreer;

(c)

dit voorheen as “nuut” geregistreer is en gelisensieer is en geen verandering van eienaar het
plaasgevind nie; of

(d)
dit voorheen as “nuut” geregistreer is en nie aanspreeklik is vir lisensiëring nie:
Met dien verstande dat indien die motorvoertuig in ’n ander land geregistreer is, moet die datum van
eerste registrasie van sodanige motorvoertuig in die register van motorvoertuie aangeteken word.
(5) ’n Motorvoertuig moet as “gebruik” in die register van motorvoertuie aangeteken word indien—
(a)

dit tans as “nuut” of “gebruik” geregistreer is en nie aanspreeklik is vir lisensiëring nie;

(b)

dit voorheen geregistreer is as “nuut” of “gebruik” en ingevolge regulasie 26A of 54 (4)
gederegistreer is; of

(c)

dit voorheen ingevolge regulasie 5 vrygestel is van registrasie en sodanige vrystelling nie
meer van toepassing is nie of teruggetrek is.

(6) ’n Motorvoertuig moet as “toegelaat om gevaarlike goedere te vervoer” in die register van
motorvoertuie aangeteken word indien standaardspesifikasie SABS 1518 “Vervoer van gevaarlike stowwe
– ontwerp, aanbou, toetsing, goedkeuring en onderhoud van die padvoertuie en draagbare tenks” op
sodanige voertuig van toepassing is.

(7) ’n Onderstel of ’n kajuit en onderstel word as “in aanbou” in die register van motorvoertuie
aangeteken.
(8) ’n Motorvoertuig wat ’n motorvoertuig bedoel in regulasie 200 is, of wat ’n motorfiets,
motordriewiel of motorvierwiel is, is nie ontwerp vir gebruik op ’n openbare pad nie, algemeen bekend as
’n veldrenmotorvoertuig, en as gevolg van die ontwerp daarvan, nie aan die bepalings van Deel II, III en
IV van Hoofstuk VI voldoen nie en omrede sodanige ontwerp, ingevolge die Wet nie op ’n openbare pad
gebruik kan word nie, moet in die register van motorvoertuie as “nie padwaardig nie” aangeteken word.
13A. Verbod op registrasie van motorvoertuig permanent vernietig
(1) ’n Motorvoertuig wat ingevolge regulasie 55 gederegistreer is as permanent vernietig, moet nie
geregistreer word nie en die onderdele moet nie gebruik word om enige motorvoertuig mee te bou of te
herstel nie.
(2) Die bepalings van subregulasie (1) is nie van toepassing met betrekking tot ’n motorvoertuig
wat gederegistreer is as onbevoeg vir gebruik nie.
14. Aansoek om en aanstelling van vervaardiger of invoerder as agent van registrasie-owerheid
(1) ’n Geregistreerde vervaardiger of geregistreerde invoerder kan by die toepassing van artikel
5 (5) van die Wet by die registrasie-owerheid in wie se regsgebied die vervaardiger of invoerder die
besigheid van verkoop van motorvoertuie bedryf, aansoek doen om as ’n agent van die registrasie-owerheid
aangestel te word, met die bevoegdhede, werksaamhede en pligte in regulasie 15 beoog.
(2) Die gemelde registrasie-owerheid mag, of moet indien deur die LUR versoek, die aansoek na
die LUR deurstuur vir oorweging;
(3) Die LUR mag, na ontvangs van die aansoek, enige geregistreerde vervaardiger of invoerder as
agent van die registrasie-owerheid wat die aansoek ontvang het, aanstel.
15. Bekendstelling van motorvoertuie deur vervaardiger of invoerder aangestel as agent
(1) ’n Vervaardiger of invoerder wat ’n agent van ’n registrasie-owerheid is, moet binne sewe dae
na die datum van aanspreeklikheid bedoel in regulasie 7 (1) die motorvoertuig wat deur die vervaardiger of
invoerder, vervaardig of ingevoer is, na gelang van die geval, bekend stel deur die besonderhede met
betrekking tot—
(a)

die betrokke motorvoertuig; en

(b)

die titelhouer en eienaar van die motorvoertuig,

in die register van motorvoertuie aan te teken, en sodanige bekendstelling word by die toepassing van artikel
5 (5) van die Wet geag die registrasie van die voertuig te wees.
(2) Genoemde vervaardiger of invoerder moet, ten aansien van elke motorvoertuig wat deur hom of
haar vervaardig of ingevoer is—
(a)

enige verandering van die titelhouer of eienaar;

(b)

enige verandering in die besonderhede ten aansien van die motorvoertuig; en

(c)

of die motorvoertuig uitgevoer, gesteel of gederegistreer is,

in die register van motorvoertuie aanteken, totdat daardie vervaardiger of invoerder in die register van
motorvoertuie aanteken dat die betrokke motorvoertuig vrygestel is om verkoop te word, of totdat ’n
registrasie-owerheid ’n verandering van die titelhouer of eienaar in die register van motorvoertuie ingevolge
regulasie 13 aanteken, of totdat sodanige registrasie-owerheid ’n registrasiesertifikaat ten aansien van die
motorvoertuig kragtens regulasie 16 uitreik, welke gebeurtenis ook al eerste plaasvind.
(3) Genoemde vervaardiger of invoerder is nie aanspreeklik vir betaling van die registrasiegelde
bedoel in regulasie 8 (2) (c) nie ten opsigte van motorvoertuie wat deur die vervaardiger of invoerder op
die wyse beoog in subregulasie (1) bekendgestel is.

16. Aansoek om registrasiesertifikaat ten opsigte van motorvoertuig deur vervaardiger of
invoerder bekendgestel
(1) Die titelhouer of eienaar van ’n motorvoertuig bedoel in regulasie 15 (1) kan voor die registrasie
van die motorvoertuig, op vorm MVR1A of CDV soos in Bylae 2 aangedui, by sy of haar toepaslike
registrasie-owerheid aansoek doen om die registrasiesertifikaat ten opsigte van daardie motorvoertuig.
(2) ’n Aansoek bedoel in subregulasie (1) gaan vergesel van—
(a)

die aanvaarbare identifikasie van die titelhouer of eienaar van die motorvoertuig, na gelang
van die geval, en in die geval van ’n liggaam van persone, dié van sy gevolmagtigde en
verteenwoordiger, en ’n volmag;

(b)

die toepaslike gelde soos deur die LUR van die betrokke provinsie bepaal;

(c)

die sertifikaat van die vervaardiger, bouer of invoerder van die motorvoertuig bedoel in
regulasie 8 (2) (e); en

(d)

enige ander dokument wat deur die betrokke LUR vereis word.

(3) By ontvangs van genoemde aansoek moet die registrasie-owerheid, indien oortuig dat die
aansoek in orde is, die registrasiesertifikaat aan die titelhouer of eienaar, na gelang van die geval, uitreik
op vorm RS1 soos in Bylae 2 aangedui.
17. Deregistrasie van geregistreerde motorvoertuig wat vrygestel word van registrasie
(1) Indien ’n geregistreerde motorvoertuig ingevolge regulasie 5 van registrasie vrygestel is, doen
die titelhouer van sodanige motorvoertuig aansoek by die toepaslike registrasie-owerheid om die
deregistrasie van sodanige motorvoertuig op vorm MVR1A of ADV, soos in Bylae 2 aangedui.
(2) Die aansoek bedoel in subregulasie (1) gaan vergesel van—
(a)

die aanvaarbare identifikasie van die titelhouer en, indien die titelhouer ’n liggaam van
persone is, dié van sy gevolmagtigde en verteenwoordiger, en ’n volmag; en

(b)

die registrasiesertifikaat van die betrokke motorvoertuig.

(3) By ontvangs van die aansoek bedoel in subregulasie (1), moet die registrasie-owerheid—
(a)

homself tevrede stel dat die aansoek in orde is;

(b)

die besonderhede met betrekking tot die betrokke motorvoertuig in die register van
motorvoertuie bywerk; en

(c)

’n deregistrasiesertifikaat op vorm VDS soos in Bylae 2 aangedui, aan die titelhouer van die
betrokke motorvoertuig uitreik.

(4) Indien die verslag van ’n motorvoertuig in terme van subregulasie (3) (b) opgedateer is, mag die
verslag van die motorvoertuig na die argief van die register oorgeplaas word, op enige datum vyf jaar na
die datum waarop so ’n opdatering plaasgevind het.
18. Motorvoertuig moet gelisensieer word
Behoudens die bepalings van regulasies 19 en 20, moet elke motorvoertuig in die Republiek, of dit
op ’n openbare pad gebruik word al dan nie, deur die eienaar van sodanige motorvoertuig in
ooreenstemming met die bepalings van hierdie Deel by die toepaslike registrasie-owerheid gelisensieer
word.
19. Motorvoertuig geag gelisensieer te wees
(1) ’n Motorvoertuig wat ingevolge regulasie 4 geag word geregistreer te wees, word geag ingevolge
hierdie Deel gelisensieer te wees.
(2) ’n Motorvoertuig wat die eiendom van ’n motorhandelaar is vir doeleindes van verkoping of
verruiling in die loop van sy of haar besigheid as ’n motorhandelaar en indien sodanige motorvoertuig nie
op ’n openbare pad gebruik word nie, uitgesonderd kragtens ’n motorhandelnommer, word geag ingevolge
hierdie Deel gelisensieer te wees.

(3) ’n Motorvoertuig wat in besit van ’n vervaardiger of invoerder is vir die doel om dit in die loop
van sy of haar besigheid van verkoop van motorvoertuie te verkoop of te verruil, welke motorvoertuig—
(a)

deur die vervaardiger of invoerder bekendgestel is op die wyse be-oog in regulasie 15 (1);
en

(b)

nie op ’n openbare pad gebruik word nie behalwe kragtens ’n motorhandelnommer,

word geag om ingevolge hierdie Deel gelisensieer te wees.
(3A) ’n Voorheen gesteelde motorvoertuig wat deur die Suid-Afrikaanse Polisiediens teruggevind
is, waarvan die oorspronklike titel houer of eienaar nie opgespoor kan word nie, en waarvan die SuidAfrikaanse Polisiediens die eienaar is met die doel om dit te verkoop, word geag gelisensieer te wees
ingevolge hierdie Deel indien dit nie op ’n openbare pad gebruik word nie, uitgesonderd kragtens die
motorhandelnommer.
(4) ’n Motorvoertuig bedoel in subregulasie (1) word nie meer geag gelisensieer te wees nie, vanaf
die datum bedoel in regulasie 4 (3), en die eienaar van sodanige motorvoertuig is aanspreeklik om sodanige
motorvoertuig ingevolge hierdie Deel te lisensieer.
20. Motorvoertuig vrygestel van lisensiëring
’n Motorvoertuig wat ingevolge regulasie 5 vrygestel is van registrasie, hoef ingevolge hierdie Deel
nie gelisensieer te word nie.
21. Spesiale klassifikasie van motorvoertuig met betrekking tot motorvoertuiglisensiegelde
(1) Die eienaar van ’n motorvoertuig, uitgesonderd ’n teëspoedwa—
(a)

wat ’n sleepwa is wat deur ’n trekker getrek word en nie op ’n openbare pad gebruik word
nie;

(b)

wat ’n trekker is en nie op ’n openbare pad gebruik word nie;

(c)

wat, na die oordeel van die LUR, uitsluitlik vir gebruik binne die grense van privaat eiendom
herbou is, en wat as sodanig gebruik word;

(d)

wat—
(i) aangepas, herbou of verander is om uitsluitlik vir wedrendoeleindes as ’n stampmotor,
renmotor of renmotorfiets gebruik te word;
(ii) deur die sekretaris van die wedrenklub waarvan die eienaar van die motorvoertuig ’n
lid is, gesertifiseer is dat dit uitsluitlik vir wedrendoeleindes gebruik word;
(iii) geregistreer is vir die doel van wedren; en
(iv) nie op ’n openbare pad gebruik word nie;

(e)

wat ’n veteraan voertuig is en wat uitsluitlik gebruik word—
(i) in enige wedren of sport beoog in regulasie 317;
(ii) in ’n geleentheid wat deur ’n behoorlik saamgestelde motorklub georganiseer is; of
(iii) vir vertoondoeleindes;

(f)

wat ’n brandbestrydingsvoertuig is;

(g)

wat slegs op ’n openbare pad gebruik mag word kragtens ’n vrystelling ingevolge die Wet;
of

(h)

wat nie ’n trekker, motorhuis of ’n karavaan is nie en wat nie oorspronklik ontwerp of
aangepas is vir die vervoer van persone nie, die bestuurder uitgesluit, en in die geval van ’n
motorvoertuig, waarvan die bruto voertuigmassa 3 500 kilogram oorskry, die bestuurder en
een passasier uitgesluit, of goedere, of albei,

kan by die betrokke LUR om spesiale klassifikasie van die betrokke voertuig met betrekking tot
motorvoertuiglisensiegelde aansoek doen deur by sy of haar toepaslike registrasie-owerheid op vorm VLG1
te verklaar dat die voertuig is soos beoog in paragraaf (a), (b), (c), (d), (e), (f) of (g) en dit tesame met—
(i) die aanvaarbare identifikasie van die eienaar; en
(ii) bykomende inligting of dokumente wat die betrokke LUR vereis, indien enige, in te dien.
(2) (a) Die betrokke LUR moet die aansoek oorweeg en die aansoeker en die betrokke registrasieowerheid dienooreenkomstig in kennis stel.
(b) Indien die aansoek toegestaan word, moet die registrasie-owerheid ’n sertifikaat van spesiale
klassifikasie op vorm VLG3 soos aangedui in Bylae 2 aan die eienaar uitreik en die besonderhede van die
spesiale klassifikasie in die register van motorvoertuie aanteken.
(3) Die eienaar moet by lisensiëring van die betrokke voertuig die sertifikaat van spesiale
klassifikasie voorlê.
(4) By die toepassing van hierdie regulasie, word die uitdrukking “gebruik op ’n openbare pad” nie
so uitgelê dat dit die teenwoordigheid van sodanige motorvoertuig op ’n openbare pad insluit nie vir die
doel om—
(a)

na die eienaar se perseel bestuur te word sodat die eienaar dit in ontvangs kan neem;

(b)

’n openbare pad van die eienaar se perseel af na ’n ander vir ’n afstand van hoogstens een
kilometer oor te steek; of

(c)

na of van ’n plek te gaan waar herstelwerk aan sodanige voertuig uitgevoer gaan word of is.

(5) . . . . . . (geskrap)
(6) (a) Die eienaar van ’n motorvoertuig, uitgesonderd ’n motorvoertuig wat gebruik word om
persone of goedere teen vergoeding te vervoer, wat—
(i) ’n pensioen ingevolge die Wet op Militêre Pensioene, 1976 (Wet No. 84 van 1976) ontvang;
(ii) pensioengeregtig is as gevolg van ongeskiktheid wat bereken is op ten minste 50 persent
ingevolge daardie Wet vasgestel is; en
(iii) as gevolg van sodanige ongeskiktheid die motorvoertuig nodig het om hom of haar in staat
te stel om ’n bestaan te maak,
kan op vorm VLG1 soos in Bylae 2 aangedui by die betrokke LUR aansoek doen om sodanige
motorvoertuig spesiaal te klassifiseer met betrekking tot die betaling van motorvoertuiglisensiegelde, en
sodanige aansoek gaan vergesel van—
(aa)

die aanvaarbare identifikasie van die eienaar; en

(bb)

enige bykomende inligting of dokumente soos deur die betrokke LUR vereis mag word.

(b) By ontvangs van die aansoek bedoel in paragraaf (a), moet die betrokke LUR—
(i) sodanige aansoek oorweeg;
(ii) die betrokke aansoeker en die toepaslike registrasie-owerheid dienooreenkomstig in kennis
stel; en
(iii) indien die aansoek toegestaan word—
(aa)

’n sertifikaat van spesiale klassifikasie op vorm VLG3 soos in Bylae 2 aangedui,
uitreik; en

(bb)

sodanige klassifikasie in die register van motorvoertuie aanteken.

(c) By ontvangs van die sertifikaat van klassifikasie bedoel in paragraaf (b) (iii) (aa), moet die
eienaar sodanige sertifikaat aan die toepaslike registrasie-owerheid voorlê wanneer om die lisensiëring van
die motorvoertuig ingevolge regulasie 24 of 30 aansoek gedoen word.

(d) Hierdie subregulasie geld slegs vir ’n tydperk van 12 maande vanaf die datum van
inwerkingtreding van hierdie regulasie, na welke datum enige sertifikaat wat daarkragtens uitgereik is,
ongeldig is.
(7) (a) Die betrokke LUR kan te eniger tyd ’n sertifikaat van spesiale klassifikasie wat ingevolge
hierdie regulasie uitgereik is kanselleer en die eienaar en die betrokke registrasie-owerheid
dienooreenkomstig in kennis stel.
(b) Die registrasie-owerheid moet by ontvangs van ’n kennisgewing beoog in paragraaf (a) die
register van motorvoertuie bywerk.
(8) Indien ’n motorvoertuig wat spesiaal geklassifiseer is kragtens hierdie regulasie, in stryd met die
voorwaardes van sy klassifikasie op ’n openbare pad gebruik word, is sodanige motorvoertuig nie meer
aldus geklassifiseer nie en is die eienaar van sodanige motorvoertuig aanspreeklik vir die lisensiëring
daarvan met ingang van die datum waarop dit aldus gebruik word.
(9) Spesiale gelde soos bepaal deur die LUR van die betrokke provinsie is betaalbaar by uitreiking
van ’n motorvoertuiglisensie ten aansien van ’n motorvoertuig wat spesiaal geklassifiseer is kragtens
hierdie regulasie.
22. Datum waarop motorvoertuiglisensie en lisensieskyf van motorvoertuig van nul en gener
waarde word
(1) Die motorvoertuiglisensie en -lisensieskyf van ’n motorvoertuig word van nul en gener waarde
op die datum—
(a)

bedoel in regulasies 25 (5) of 31 (1);

(b)

waarop ’n nuwe lisensienommer toegeken word soos bedoel in regulasie 29;

(c)

waarop ’n persoonlike lisensienommer toegeken word kragtens regulasie 28 (5);

(d)

van uitreiking van ’n ontvangserkenning ingevolge regulasie 54 (4) (d) of 55 (3) (c) ten
aansien van die betrokke motorvoertuig;

(e)

van deregistrasie ingevolge hierdie Hoofstuk;

(f)

van verandering van eienaar van die motorvoertuig, wat by die toepassing van hierdie
paragraaf insluit elke tak van ’n besigheid of liggaam van persone bedoel in paragraaf
(a) (ii), (iii), en (iv) van die omskrywing van “toepaslike registrasie-owerheid” in regulasie
1, maar indien die eienaar van ’n motorvoertuig ’n vennootskap is en ’n verandering van
eienaar van die voertuig vind plaas omdat een van die vennote sterf of ophou om ’n vennoot
van die vennootskap te wees of ’n nuwe vennoot daartoe toegelaat word, kan die betrokke
registrasie-owerheid op skriftelike aansoek deur of namens die vennootskap bepaal dat geen
verandering van eienaar ten opsigte van die motorvoertuig geag word plaas te gevind het
nie;

(g)

waarop die motorvoertuig verkry word of die boedel afgehandel is, welke datum die
vroegste is, indien die betrokke motorvoertuig van die boedel van ’n afgestorwene verkry
is;

(h)

indien die motorvoertuig onderworpe is aan ’n afbetalingsverkooptransaksie of
huurtransaksie soos omskryf in die Wet op Kredietooreenkomste, 1980 (Wet No. 75 van
1980), 31 dae vanaf die datum van herinbesitname van die betrokke motorvoertuig deur die
titelhouer (kredietgewer): Met dien verstande dat die motorvoertuiglisensie en -lisensieskyf
van ’n motorvoertuig waarvan die eienaar sy of haar verpligting ingevolge artikel 12 van
genoemde Wet nakom, nie van nul en gener waarde word nie;

(i)

deur die betrokke LUR bepaal in enige omstandighede nie in hierdie regulasie beoog nie;
of

(j)

waarop die operateurskaart ten opsigte van sodanige motorvoertuig verval of nie langer op
sodanige motorvoertuig van toepassing is nie.

(2) By die toepassing hierdie regulasie sluit die woorde “verandering van eienaar” ’n verandering
uit—
(a)

van naam ingevolge artikels 24 tot 26 van die Wet op Registrasie van Geboortes en
Sterfgevalle, 1992 (Wet No. 51 van 1992), ingevolge artikel 56 (1) van die Bankwet, 1990
(Wet No. 94 van 1990), ingevolge artikels 19 tot 20 van die Wet op Beslote Korporasies,
1984 (Wet No. 69 van 1984), of ingevolge artikel 44 van die Maatskappywet, 1973 (Wet
No. 61 van 1973);

(b)

van adres; of

(c)

van gevolmagtigde of verteenwoordiger.

23. Datum waarop motorvoertuig gelisensieer moet word
(1) Behoudens die bepalings van subregulasie (3), ontstaan aanspreeklikheid vir die lisensiëring van
’n motorvoertuig op die datum—
(a)

waarop aanspreeklikheid vir die registrasie van sodanige motorvoertuig ingevolge regulasie
7 ontstaan;

(b)

waarop ’n nuwe lisensienommer toegeken word soos bedoel in regulasie 29;

(c)

waarop ’n persoonlike lisensienommer toegeken word kragtens regulasie 28 (5);

(d)

bedoel in regulasie 31 (1);

(e)

waarop die lisensie van sodanige motorvoertuig ingevolge regulasie 26 verval;

(f)

van vrystelling deur die Suid-Afrikaanse Polisiediens, indien dit ’n motorvoertuig is wat
gesteel is en nie ingevolge regulasie 54 (4) gederegistreer is nie, en teruggevind is;

(fA)

van vrystelling deur die Suid-Afrikaanse Polisiediens van ’n motorvoertuig wat in beslag
geneem is soos bedoel in regulasie 55A, indien daardie voertuig vrygestel is na die
vervaldatum van die lisensie van daardie voertuig;

(g)

waarop ’n nuwe operateurskaart vereis word vir sodanige motorvoertuig ingevolge
regulasie 267 of 270; of

(h)

bepaal deur die betrokke LUR onder enige omstandighede nie in die voorafgaande
bepalings beoog nie.

(2) Die datum van aanspreeklikheid bedoel in subregulasie (1) (e), word uitgelê om op die eerste
dag van die maand wat op die vervaldatum van die bestaande lisensie volg, te ontstaan.
(3) Ondanks andersluidende bepalings van hierdie Deel, kan ’n motorvoertuig bedoel in
subregulasie (1) vir ’n tydperk van 21 dae na die datum in daardie subregulasie bedoel, op ’n openbare pad
gebruik word terwyl die lisensienommer wat ten aansien van sodanige motorvoertuig toegeken is en die
lisensieskyf wat ten opsigte van sodanige motorvoertuig uitgereik is voor die datum waarop die
motorvoertuiglisensie en -lisensieskyf van nul en gener waarde geword het, vertoon word op die wyse van
regulasies 35 en 36 beoog.
(4) Indien dit in enige siviele of strafregtelike geding in geskil is of ’n beweerde datum die datum
bedoel in subregulasie (1) is, word die datum wat beweer word die datum in subregulasie (1) bedoel te wees
in die afwesigheid van getuienis tot die teendeel, geag die datum bedoel in gemelde subregulasie te wees.
24. Wyse van aansoek om lisensiëring van motorvoertuig
(1) ’n Aansoek om die lisensiëring van ’n motorvoertuig word deur die eienaar van sodanige
motorvoertuig binne 21 dae na die datum van aanspreeklikheid bedoel in regulasie 23, op vorm MVR1A,
RLV of ALV soos in Bylae 2 aangedui, by die toepaslike registrasie-owerheid gedoen, maar die eienaar
kan op enige datum voor die datum van aanspreeklikheid bedoel in regulasie 23 die motorvoertuig vir ’n
verdere 12 maande lisensieer, en die bepalings van subregulasie (3) is op so ’n transaksie van toepassing.
(2) ’n Aansoek bedoel in subregulasie (1), gaan vergesel van—

(a)

aanvaarbare identifikasie van die eienaar van die motorvoertuig en, indien die eienaar ’n
liggaam van persone is, aanvaarbare identifikasie van sy gevolgmagtigde en
verteenwoordiger, en ’n volmag;

(b)

die toepaslike motorvoertuiglisensiegelde soos bepaal deur die LUR van die betrokke
provinsie;

(c)

indien van toepassing, die boetes en agterstallige lisensiegelde bedoel in regulasies 57 en
59;

(d)

indien ingevolge regulasie 138 (1) vereis, ’n sertifisering van padwaardigheid uitgereik
kragtens regulasie 141 (2);

(e)

indien van toepassing, ’n sertifikaat van klassifikasie of ’n verklaring ten opsigte van die
motorvoertuig met betrekking tot motorvoertuiglisensiegelde soos beoog in regulasie 21 (2)
en (6);

(f)

indien die betrokke motorvoertuig die eiendom van die Suid-Afrikaanse Polisiediens is, ’n
lisensienommer bedoel in regulasie 27 (5) (b) toegeken deur die Suid-Afrikaanse
Polisiediens;

(g)

die motorvoertuiglisensie, indien van toepassing; en

(h)

indien van toepassing, ’n Suid-Afrikaanse Polisieklaring van die motorvoertuig soos beoog
in regulasies 31 (2) en 54 (6).

(3) Indien ’n aansoek ingevolge subregulasie (1) gedoen word en die eienaar van die motorvoertuig
’n motorvoertuiglisensie voorlê waarvan die geldigheidsduur nog nie verstryk het nie, word die gelde
betaalbaar vir die lisensie waarvoor aldus aansoek gedoen is, verminder met een twaalfde per maand, of
gedeelte daarvan vir elke maand wat sodanige lisensie nog geldig is: Met dien verstande dat die
motorvoertuiglisensiegelde ten aansien van ’n motorvoertuig bedoel in regulasies 17, 54 (1) (c) en
55 (1) (b) nie aldus verminder word nie.
25. Wyse van lisensiëring van motorvoertuig
(1) By ontvangs van die aansoek om lisensiëring van ’n motorvoertuig, kan die registrasie-owerheid,
en indien die aansoeker dit verlang, moet die registrasie-owerheid ’n aanslag, wat die toepaslike
motorvoertuiglisensiegelde soos bepaal deur die LUR van die betrokke provinsie en die agterstallige gelde
en boetes bedoel in regulasies 57 en 59 weergee, vir die lisensiëring van die betrokke motorvoertuig, uitreik.
(2) Die registrasie-owerheid moet, behoudens die bepalings van regulasie 59 (2), by betaling van
die gelde en boetes bedoel in subregulasie (1), en indien oortuig dat die aansoek in orde is—
(a)

die betrokke motorvoertuig lisensieer;

(b)

indien van toepassing, ’n lisensienommer aan die betrokke motorvoertuig toeken;

(c)

die besonderhede wat betrekking het op sodanige motorvoertuig in die register van
motorvoertuie bywerk;

(d)

’n motorvoertuiglisensie op vorm MVL1, MVL1-M, MVL1-RW, MVLX, LCO of LCTO
soos in Bylae 2 aangedui aan die eienaar van sodanige motorvoertuig uitreik;

(e)

behoudens die bepalings van subregulasie (5), ’n lisensieskyf op vorm MVL1, MVL1-M,
MVL1-RW, MVLX, LCO of LCTO soos in Bylae 2 aangedui, uitreik wat as bewys dien
dat die motorvoertuig gelisensieer is; en

(f)

. . . . . . (gekrap)

(3) (a) Indien ’n lisensienommer bedoel in subregulasie (2) (b) foutiewelik aan ’n motorvoertuig
toegeken is, versoek die betrokke registrasie-owerheid die eienaar van die motorvoertuig skriftelik om
binne ’n tydperk van 21 dae na die datum van sodanige versoek, alle dokumente wat op die lisensiëring van
die voertuig betrekking het, aan hom te oorhandig.
(b) Na verstryking van die tydperk van paragraaf (a) bedoel, word die lisensiëring asook al die
dokumente in daardie paragraaf genoem, van nul en gener waarde.

(c) By ontvangs van die dokumente in paragraaf (a) bedoel, reik die registrasie-owerheid ’n
lisensie vanaf die datum waarop die oorspronklike aansoek gedoen is vir die betrokke voertuig uit waarop
die nuuttoegekende lisensienommer voorkom.
(4) Die lisensieskyf bedoel in subregulasie (2) (e), moet in swart ink, wat nie verbleik nie, voltooi
word.
(5) Indien ’n sertifisering van padwaardigheid vereis word ingevolge regulasie 138 en die aansoek
bedoel in regulasie 24 nie van ’n sertifisering van padwaardigheid uitgereik kragtens regulasie 141 (2)
vergesel is nie, reik die registrasie-owerheid nie ’n lisensieskyf uit nie, tensy die eienaar van sodanige
motorvoertuig die sertifisering van padwaardigheid voorlê: Met dien verstande dat, indien die sertifisering
van padwaardigheid na die maand waarin sodanige motorvoertuig gelisensieer is, voorgelê word, die
lisensie van sodanige motorvoertuig van nul en gener waarde word op die dag waarop die sertifisering van
padwaardigheid voorgelê word, en die eienaar word op sodanige datum vir die lisensiëring van sodanige
voertuig aanspreeklik.
(6) Wanneer die eienaar van die motorvoertuig bedoel in subregulasie (5) ’n sertifisering van
padwaardigheid verkry, moet hy of sy—
(a)

sodanige sertifisering aan die toepaslike registrasie-owerheid voorlê; en

(b)

op vorm MVR1A of RLV soos in Bylae 2 aangedui, om ’n lisensieskyf ten aansien van die
betrokke motorvoertuig aansoek doen.

(7) Die registrasie-owerheid kan weier om ’n lisensieskyf met betrekking tot ’n motorvoertuig uit
te reik—
(a)

wat nie op ’n openbare pad mag ry nie, ingevolge regulasie 21 (1) (a), (b), (c), (d) en (g);

(b)

die eienaar daarvan enige boetes of gelde skuld ingevolge die voorwaardes van hierdie Wet;

(bA)

bedoel in Regulasie 13 (8);

(c)

die eienaar daarvan ook die eienaar van ’n ander motorvoertuig is, waarvan die lisensie meer
as 23 dae gelede verstryk het;

(d)

met betrekking waartoe ’n Suid-Afrikaanse Polisiediensklaring uitgereik moet word;

(e)

indien ’n lasbrief vir inhegtenisneming met betrekking tot ’n oortreding ingevolge die Wet
aan die eienaar van sodanige voertuig uitgereik is;

(f)

die operateurskaart daarvan opgeskort is; of

(g)

die eienaar daarvan nie geïdentifiseer is volgens aanvaarbare identifikasie bedoel in
regulasie 1 nie.

(h)

die eienaar daarvan nagelaat het om te voldoen aan die vereistes van regulasie 32A (1) en
(3).

(8) As ’n motorvoertuig bedoel in subregulasie (6) nie meer voldoen aan die voorwaardes bedoel
in subregulasie (6) nie, moet die eienaar van die motorvoertuig op vorm ALV of RLV soos in Bylae 2
aangedui, aansoek doen vir die lisensiëring van die betrokke motorvoertuig.
(9) ’n Motorvoertuig-lisensieskyf moet op vorm MVLCC-X, soos in Bylae 2 aangedui, aan
motorvoertuie bedoel in regulasie 21 (1) (a) en (b) uitgereik word.
(10) ’n Motorvoertuig-lisensieskyf op vorm MVLCC-S, soos in Bylae 2 aangedui, moet uitgereik
word aan voertuie bedoel in regulasie 21 (1) (d), (e), (f), (g) of (h) wat dien as bewys dat die voertuig
spesifiek geklassifiseer is ingevolge regulasie 21.
25A. Elektroniese lisensiëring van motorvoertuig
(1) Indien die betrokke LUR dit nodig ag, kan hy of sy die lisensiëring van ’n motorvoertuig deur
die eienaar magtig deur middel van ’n bank se outomatiese tellermasjien (OTM) of ander wyse of
elektroniese metode.

(2) By die lisensiëring van ’n motorvoertuig, op die wyse bedoel in sub-regulasie (1), moet die
eienaar—
(a)

die toepaslike motorvoertuiglisensiegelde soos bepaal deur die LUR van die betrokke
provinsie; en

(b)

indien van toepassing, die boetes en agterstallige lisensiegeld, soos na verwys in regulasies
57 en 59, betaal.

(3) By ontvangs van die lisensiebesonderhede van die motorvoertuig bedoel in subregulasie (1),
vanaf die betrokke bank, moet die Departement die lisensie uitreik ingevolge die wyse bedoel in regulasie
25.
26. Geldigheidsduur van motorvoertuiglisensie en -lisensieskyf
(1) ’n Motorvoertuiglisensie en -lisensieskyf is behoudens subregulasie (2) geldig vir ’n tydperk van
12 maande vanaf die eerste dag van die maand waarin sodanige lisensie en lisensieskyf uitgereik is, en die
vervaldatum van sodanige lisensie word op die motorvoertuiglisensie en -lisensieskyf aangedui.
(2) Indien die eienaar voor die vervaldatum van die lisensie en lisensieskyf om ’n lisensie soos
beoog in regulasie 30 (2) aansoek doen, word die geldigheidsduur van die nuwe lisensie en lisensieskyf
aldus voor aansoek gedoen, bereken vanaf die eerste dag van die maand wat volg op die vervaldatum van
die huidige lisensie en lisensieskyf.
26A. Gevolge van in gebreke bly om ’n motorvoertuig te lisensieer
(1) Indien ’n motorvoertuig gelisensieer moet word ingevolge die voorwaardes van hierdie
Hoofstuk en ’n aansoek om lisensiëring van die motorvoertuig word nie binne vier jaar vanaf die datum
van aanspreeklikheid bedoel in regulasie 23 (1) (e) en 23 (2) ontvang nie, sal die betrokke motorvoertuig
gederegistreer word.
(2) Indien ’n motorvoertuig ingevolge subregulasie (1) gederegistreer word, is die titelhouer
daarvan, op die datum bedoel in regulasie 7 (1) (b) (iii), verplig om sodanige voertuig ingevolge regulasie
8 en 9B te registreer en die eienaar is verplig om sodanige voertuig ingevolge regulasie 24 te lisensieer.
(3) Die deregistrasie van die motorvoertuig ingevolge subregulasie (1), stel nie die eienaar van die
betrokke motorvoertuig vry van die aanspreeklikheid om sodanige voertuig ingevolge regulasie 18 te
lisensieer, of van die betaling van die boetes en agterstallige lisensiegelde ingevolge regulasies 57 en 59
nie.
(4) Indien ’n motorvoertuig gederegistreer word ingevolge subregulasie (1), moet die verslag van
die motorvoertuig sodanig gemerk word en mag na die argief van die register verskuif word.
27. Lisensiemerk en lisensienommerstelsel
(1) Die LUR van elke provinsie moet, behoudens subregulasie (2), by kennisgewing in die
Provinsiale Koerant ’n lisensiemerk vir die betrokke provinsie bepaal.
(2) (a) Die LUR van ’n provinsie moet by kennisgewing in die Provinsiale Koerant—
(i) ’n lisensiemerk aan elke registrasie-owerheid in die betrokke provinsie toeken, welke
lisensiemerk bestaan uit ’n kombinasie van letters; of
(ii) ’n lisensienommerstelsel vir die betrokke provinsie instel welke lisensienommerstelsel moet
bestaan uit:
(aa)

’n kombinasie van drie letters en drie syfers in enige volgorde; of

(bb)

’n kombinasie van twee letters, twee syfers en twee letters in enige volgorde,

en die lisensiemerk van die betrokke provinsie, bedoel in sub-regulasie (1): Met dien
verstande dat klinkers en die letter “Q” nie gebruik word nie en die eerste letter nie die letter
“G” is nie.

(b) Die betrokke LUR kan, behoudens regulasie 35, by kennisgewing in die Provinsiale Koerant
’n logo of landskap, ’n lettertipe, ’n kleur vir die letters en syfers, en die kleur van die trukaatsoppervlak
bepaal wat op die nommerplaat vertoon moet word, en wat die betrokke provinsie aandui.
(bA) Die LUR van Vrystaat Provinsie kan, ondanks die bepalings van regulasie 35, die tipe van
nommerplaat om die lisensienommer van ’n motorvoertuig in die Vrystaat Provinsie gelisenseer te vertoon,
bepaal.
(bB) Die LUR vir die Provinsie van KwaZulu-Natal kan, onderhewig aan regulasie 35, deur
kennisgewing in die Provinsiale Koerant ’n logo of landskap, lettertipe, kleur vir die letters en syfers en
die kleur van die trukaatsoppervlak wat op ’n nommerplaat vertoon moet word, bepaal wat
lisensienommers aandui wat vir die gebruik deur die Koning van die Zulu-nasie opsygesit is.
(3) Aan elke motorvoertuig wat in ’n provinsie gelisensieer word, moet ’n lisensienommer toegeken
word en die lisensienommer bestaan uit, behoudens subregulasie (5) en regulasie 28, die lisensiemerk
bedoel in subregulasie (2) (a) (i) en syfers, of die letters en syfers toegeken uit ’n lisensienommerstelsel
bedoel in subregulasie (2) (a) (ii).
(4) Die LUR kan by wyse van ’n kennisgewing in die Provinsiale Koerant ’n nuwe lisensiemerk
aan enige registrasie-owerheid toeken of ’n nuwe lisensienommerstelsel vir die betrokke provinsie instel.
(5) Die lisensienommer van ’n motorvoertuig—
(a)

waarvan die eienaar ’n Staatsdepartement is, kan bestaan uit—
(i) die lisensienommer wat by lisensiëring aan die voertuig toegeken is;
(ii) die letter G gevolg deur twee letters, drie syfers en die letter G; of
(iii) enige ander lisensienommer wat deur die hoof- uitvoerende beampte by kennisgewing
in die Staatskoerant bepaal is;

(b)

waarvan die eienaar die Suid-Afrikaanse Polisiediens is, kan bestaan uit drie letters, drie
syfers, gevolg deur die letter B;

(c)

wat vir gebruik deur die Koning van die Zoeloe-nasie opsygesit is, bestaan uit die letters
ZK gevolg deur syfers; en

(d)

waarvan die eienaar—
(i) ’n vreemde Regering, ’n diplomaat wat ’n vreemde regering verteenwoordig, ’n
internasionale- of interregeringsorganisasie is;
(ii) ’n lid van die personeel of suite van sodanige regering of organisasie is; of
(iii) enige ander persoon of klas van persone is, wat die Minister van Buitelandse Sake
bepaal,

bestaan uit die letters en syfers wat deur die Direkteur-generaal: Departement van Buitelandse Sake bepaal
word, maar moet op die letter D eindig.
28. Persoonlike lisensienommerstelsel
(1) Die LUR kan by kennisgewing in die Provinsiale Koerant ’n persoonlike lisensienommerstelsel
vir die betrokke provinsie instel.
(2) Die bepalings van die Wet wat van toepassing is op lisensienommers is mutatis mutandis van
toepassing op persoonlike lisensienommers.
(3) Persoonlike lisensienommers word, ondanks andersluidende bepalings van hierdie regulasies,
uitgereik aan ’n persoon op aansoek en behoudens die voorwaardes en teen betaling van die gelde of
heffings wat deur die LUR van die betrokke provinsie bepaal word.
(4) Die betrokke LUR kan, behoudens regulasie 35, by kennisgewing in die Provinsiale Koerant ’n
logo of landskap, ’n kleur vir die letters en syfers, en die kleur van die trukaatsoppervlak bepaal wat op die
nommerplaat vertoon moet word, en wat die persoonlike lisensienommers van die betrokke provinsie
aandui.

(4A) Ondanks die bepalings van regulasie 35, die LUR van die Vrystaat Provinsie kan deur ’n
kennisgewing in die Provinsiale Koerant, die tipe van nommerplaat om ’n persoonlike lisensienommer van
’n motorvoertuig in die Vrystaat Provinsie gelisenseer is vertoon, bepaal.
(4B) Die LUR vir die Provinsie van KwaZulu-Natal kan, onderhewig aan regulasie 35, deur
kennisgewing in die Provinsiale Koerant ’n logo of landskap, lettertipe, kleur vir die letters en syfers en
die kleur van die trukaatsoppervlak wat op ’n nommerplaat vertoon moet word, bepaal wat personlike
lisensienommers aandui wat vir die gebruik deur die Koning van die Zulu-nasie opsygesit is.
(5) Die persoon bedoel in subregulasie (3) kan by die toepaslike registrasie-owerheid aansoek doen
om die toekenning van ’n persoonlike lisensienommer, uitgereik kragtens subregulasie (3), aan ’n
motorvoertuig waarvan hy of sy die eienaar is.
28A. Intrekking van persoonlike lisensienommer
(1) Wanneer ook al die houer van ’n persoonlike lisensienommer, na die mening van die betrokke
LUR, ’n voorwaarde soos bedoel in regulasie 28 (3) ootree het, kan sodanige LUR sodanige nommer intrek.
(2) Indien ’n persoonlike lisensienommer bedoel in subregulasie (1) ingetrek is, oorhandig die houer
van sodanige nommer onverwyld die persoonlike lisensienommerplate en die dokumentasie vereis deur die
betrokke LUR, aan daardie LUR.
(3) Indien die houer van ’n persoonlike lisensienommer nie meer sodanige nommer nodig het nie
doen sodanige houer onverwyld by die betrokke LUR aansoek om die intrekking van sodanige persoonlike
lisensienommer, en sodanige aansoek gaan vergesel van die persoonlike lisensienommerplate en die
dokumentasie vereis deur die betrokke LUR.
(4) By ontvangs van die aansoek bedoel in subregulasie (3)—
(a)

moet die LUR die persoonlike lisensienommer intrek;

(b)

kan die LUR die dokumentasie en persoonlike lisensienommerplate ontsier of vernietig; en

(c)

moet die LUR die besonderhede wat betrekking het op die persoonlike lisensienommer
dienooreenkomstig in die register van motorvoertuie bywerk.

29. LUR kan toegekende lisensienommer verander
(1) Die betrokke LUR kan die lisensienommer wat aan ’n motorvoertuig toegeken is, op die
voorwaardes wat hy of sy bepaal, verander.
(2) Die betrokke LUR kan, behoudens die voorwaardes wat hy of sy bepaal, op aansoek en teen
betaling van die gelde of heffings wat hy of sy bepaal, die lisensienommer wat aan ’n motorvoertuig
toegeken is, verander.
30. Motorvoertuiglisensie-aanslag
(1) (a) Indien die betrokke LUR dit dienstig ag, kan hy of sy ’n motorvoertuiglisensie-aanslag aan
die woonadres of posadres van die eienaar van die motorvoertuig stuur op vorm MVL2 soos in Bylae 2
aangedui, vir die lisensiëring van sodanige motorvoertuig.
(b) Indien die LUR dit dienstig ag om ’n motorvoetuiglisensie-aanslag te stuur en die aanslag
word nie deur die eienaar van die voertuig ontvang nie, is daardie eienaar in elk geval aanspreeklik vir die
tydige lisensiëring van die betrokke motorvoertuig.
(2) Die eienaar kan die aanslag bedoel in subregulasie (1), aan die toepaslike registrasie-owerheid
voorlê, en sodanige voorlegging dien as ’n aansoek om die lisensiëring van die betrokke motorvoertuig.
(3) Die aansoek bedoel in subregulasie (2) gaan vergesel van—
(a)

die toepaslike motorvoertuiglisensiegelde soos bepaal deur die LUR van die betrokke
provinsie;

(b)

indien van toepassing, die boetes en agterstallige lisensiegelde bedoel in regulasies 57 en
59; en

(c)

indien ingevolge regulasie 138 (1) vereis, ’n sertifisering van padwaardigheid.

(4) Indien die eienaar nie die motorvoertuiglisensie-aanslag bedoel in subregulasie (1) ontvang het
nie, doen sodanige eienaar aansoek om die lisensiëring van die motorvoertuig op die wyse bedoel in
regulasie 24.
(5) By ontvangs van ’n aansoek bedoel in subregulasie (2), lisensieer die registrasie-owerheid die
motorvoertuig op die wyse in regulasie 25 (2) beoog.
(6) Indien ’n motorvoertuig ingevolge hierdie Deel gelisensieer moet word, en ’n aansoek om die
lisensie nie ontvang is nie, kan die registrasie-owerheid binne drie maande na die datum van
aanspreeklikheid vir lisensiëring van die motorvoertuig bedoel in regulasie 23, ’n kennisgewing van
versuim om aansoek om die lisensiëring van die motorvoertuig te doen, op vorm KL of NRL soos in Bylae
2 aangedui, aan die eienaar van die motorvoertuig en ’n afskrif daarvan aan die titelhouer van die
motorvoertuig, stuur, en so ’n kennisgewing kan weer binne ses maande na die eerste kennisgewing gestuur
word.
31. Bykomende vereistes vir aansoek om lisensiëring in geval van verandering of ombou van
geregistreerde motorvoertuig
(1) Wanneer ’n motorvoertuig op so ’n wyse en in so ’n mate verander of omgebou word dat die
motorvoertuiglisensie of -lisensieskyf wat ten aansien van die motorvoertuig uitgereik is, nie meer die
voertuig juis beskryf nie, word sodanige lisensie en lisensieskyf van nul en gener waarde op die datum van
voltooiing van die verandering of ombouing, en aanspreeklikheid vir die lisensiëring van die motorvoertuig
ontstaan op daardie datum.
(2) ’n Aansoek om die lisensiëring van ’n motorvoertuig bedoel in subregulasie (1) word ingevolge
regulasie 24 gedoen, en gaan, bykomend tot die vereistes en dokumente bedoel in daardie regulasie,
vergesel van—
(a)

’n sertifisering van padwaardigheid;

(b)

’n massametingsertifikaat verkry op die wyse bedoel in regulasie 66; en

(c)

indien deur die betrokke LUR vereis, ’n Suid-Afrikaanse Polisiediensklaring van die
betrokke voertuig.

(3) Die registrasie-owerheid stel die titelhouer van ’n motorvoertuig van enige ombouing of
verandering van sodanige motorvoertuig, op vorm EOK soos in Bylae 2 aangedui, in kennis.
32. Prosedure by verandering van toepaslike registrasie-owerheid weens verhuising van eienaar
Indien die eienaar van ’n motorvoertuig se adres verander en die registrasie-owerheid by wie se
kantoor die motorvoertuig gelisensieer is, weens sodanige verandering nie meer die toepaslike registrasieowerheid is nie, is die eienaar aanspreeklik om op die datum van verval van die lisensie van die
motorvoertuig soos beoog in regulasie 26 by die nuwe toepaslike registrasie-owerheid op die wyse bedoel
in regulasie 24 aansoek te doen om die lisensiëring van die motorvoertuig.
32A. Bevestiging van adresbesonderhede
(1) Behoudens paragraaf (2), moet ’n persoon of liggaam van persone wat by die NaVIS geregistreer
is of van die NaVIS-dienste gebruik wil maak, na ’n tydperk van 12 maande vanaf die datum van publikasie
van hierdie regulasie in the Staatskoerant, bewys indien van—
(a)

volle name;

(b)

geboortedatum;

(c)

identiteitsnommer; en

(d)

woon- en posadres.

(2) Die Minister moet—

(a)

verskillende datums vir voldoening aan die bepalings van subregulasie (1) met betrekking
tot die verskillende kategorieë van persone bepaal; en

(b)

enige datum soos bepaal in paragraaf (a) verleng.

(3) ’n Persoon of liggaam van persone moet bewys van sodanige verandering van besonderhede,
en vorm NRL soos in Bylae 2 aangedui binne 21 dae voltooi soos vereis in subregulasie (1), indien aan
die toepaslike registrasie-owerheid van sodanige persoon of liggaam van persone of ’n bestuurslisensietoetssentrum.
(4) ’n Persoon kan voldoen aan die vereistes van subregulasie (1) deur sy of haar besonderhede
aanlyn by te werk deur toegang tot die webblad van die Departement te verkry en die vereiste
besonderhede te voorsien deur die verandering-van-adres-vorm te voltooi en die dokumente elektronies
in te dien soos beoog in subregulasie (5) op die wyse aangedui op die webblad.
[Sub-r (4) ingevoeg deur r. 13, GkR.846 m.i.v. ’n datum soos bepaal deur die Minister deur kennisgewing in
die Staatskoerant.]

(5) Bewys wat ingedien moet word soos vereis ingevolge subregulasie (1) is in die geval van—
(a)

volle name, geboortedatum, identiteitsnommer en besigheidsregistrasienommer, enige vorm
van aanvaarbare identifikasie;

(b)

pos- en woonadres, enige nutsrekening: Met dien verstande dat indien die persoon nie die
persoon is in wie se naam die nutsrekening uitgereik is nie, moet die persoon in wie se naam
die nutsrekening uitgereik is, ’n beëdigde verklaring van bevestiging maak wat verklaar dat
die persoon by die adres woon en die beëdigde verklaring van bevestiging moet vergesel gaan
van die nutsrekening van sodanige persoon; en

(c)

’n persoon wat in ’n informele nedersetting woon, ’n brief met ’n amptelike datumstempel
van die wykraadslid wat die pos- en woonadres van sodanige persoon bevestig.

33. Prosedure by herdefiniëring van gebied van registrasie-owerheid
Indien ’n registrasie-owerheid die nuwe registrasie-owerheid word van ’n gebied wat voorheen onder
’n ander registrasie-owerheid se jurisdiksie geval het, is elke eienaar van ’n gelisensieerde motorvoertuig
waarvoor die nuwe registrasie-owerheid die toepaslike registrasie-owerheid geword het, indien so ’n
voertuig nie by die nuwe registrasie-owerheid gelisensieer is nie, aanspreeklik om op die wyse bedoel in
regulasie 24 en op die datum bedoel in regulasie 23 (1) (e) by die nuwe registrasie-owerheid aansoek te
doen om die lisensiëring van sodanige motorvoertuig.
34. Prosedure by verandering
lisensienommerstelsel van provinsie

van

lisensiemerk

van

registrasie-owerheid

of

(1) Indien die LUR van ’n provinsie ’n nuwe lisensiemerk aan ’n registrasie-owerheid toeken of ’n
lisensienommerstelsel vir ’n provinsie instel ingevolge regulasie 27 (4), is die eienaar van ’n motorvoertuig
wat by die registrasie-owerheid gelisensieer is aanspreeklik om op die wyse bedoel in regulasie 24 en op
die datum bedoel in regulasie 23 (1) (e) by die registrasie-owerheid aansoek te doen om die lisensiëring
van sodanige motorvoertuig.
(2) Die betrokke LUR kan by kennisgewing in die Provinsiale Koerant die datum in regulasie (1)
bedoel, uitstel.
35. Vertoon van lisensienommer
(1) Die lisensienommer van ’n motorvoertuig word op ’n plaat vertoon, wat bekend staan as ’n
nommerplaat en wat voldoen aan standaardspesifikasie SABS 1116: “Trukaatsregistrasieplate vir
Motorvoertuie”, Deel 2: “Registrasieplate (metaal)” of Deel 4: “Registrasieplate (plastiek)”.
(2) Die nommerplaat bedoel in subregulasie (1)—
(a)

dra ’n sertifiseringsmerk soos aangedui in die standaardspesifikasie bedoel in subregulasie
(1);

(b)

moet ’n geel of wit trukaatsoppervlak hê;

(c)

moet swart, donkerblou, donkerrooi of donkergroen letters en syfers hê, maar alleenlik swart
letters en syfers in die geval van ’n geel trukaatsoppervlak verton;

(d)

kan ’n logo of landskap vertoon indien dit op ’n wit trukaatsoppervlak vertoon word; en

(e)

moet duidelik leesbaar en sigbaar wees.

(3) Die letters en syfers op ’n nommerplaat word gerangskik—
(a)

met alle letters en syfers in een lyn;

(b)

met die letters wat die syfers voorafgaan in een lyn en onmiddellik daaronder, die syfers en,
indien van toepassing, die laaste letter in een lyn;

(c)

met alle letters en syfers en logo of landskap in een lyn; of

(d)

met die letters of die syfers en die logo of landskap in een lyn, en onmiddellik daaronder—
(i) die syfers en letters;
(ii) die letters en letters; of
(iii) die letters en syfers,

en, indien van toepassing, onmiddellik daaronder, die letters in een lyn.
(4) Behoudens die standaardspesifikasie bedoel in subregulasie (1), kan ’n motorvoertuig slegs
letters en syfers van 60 millimeter op nommerplate aan die agterkant van motorvoertuie wat verligte spasie
agter het wat te klein is om die aanhegting van nommerplate met letters of syfers van 75 millimeter toe te
laat, vertoon: Met dien verstande dat geen persoon ’n nommerplaat anders as die grootte van ’n
nommerplaat waarvoor die verligte spasie voorsien is, vertoon nie.
(5) Die eienaar van ’n motorvoertuig laat die nommerplaat van die motorvoertuig vanaf die datum
van lisensiëring van die motorvoertuig daaraan vasheg op die wyse bedoel in subregulasie (7), ongeag of
die motorvoertuig op ’n openbare pad gebruik word al dan nie: Met dien verstande dat die bepalings van
hierdie subregulasie nie ten aansien van ’n nommerplaat wat van so ’n motorvoertuig verwyder word met
die doel om herstelwerk aan die motorvoertuig of nommerplaat aan te bring en terwyl die motorvoertuig
nie op ’n openbare pad gebruik word nie, van toepassing is nie.
(6) Niemand gebruik op ’n openbare pad ’n motorvoertuig nie—
(a)

waaraan ’n lisensienommer of enigiets wat voorgee om ’n lisensienommer te wees, wat nie
op die motorvoertuig van toepassing is nie, vertoon word;

(b)

waarvan die lisensienommer op enige wyse onduidelik is of onleesbaar geword het, behalwe
as die lisensienommer tydelik onduidelik of onleesbaar is as gevolg van ’n oorsaak wat buite
die beheer van die bestuurder van die motorvoertuig is;

(c)

terwyl, behoudens subregulasie (2)—
(i) enige ontwerp op die nommerplaat of, indien die nommerplaat op ’n nommerplaathouer
vasgesit is, op sodanige houer, voorkom; en
(ii) daar binne 150 millimeter van die lisensienommer wat op die motorvoertuig van
toepassing is, ’n ontwerp, versiering, figuur of letter voorkom wat nie ’n samestellende
deel van die standaarduitrusting of bou van daardie motorvoertuig uitmaak nie:
Met dien verstande dat die bepalings van hierdie paragraaf nie van toepassing is nie op ’n
kenteken van die land van registrasie wat ingevolge die Konvensie aangeheg is, of op ’n
logo of landskap wat deur die betrokke LUR bepaal is;

(d)

wat, indien die motorvoertuig geag word geregistreer en gelisensieer te wees weens die feit
dat dit in ’n voorgeskrewe gebied geregistreer of gelisensieer is, nie aan die wetgewing met
betrekking tot die registrasie en lisensiëring van motorvoertuie en verwante aangeleenthede
van daardie voorgeskrewe gebied, voldoen nie;

(e)

wat in ’n voorgeskrewe gebied, uitgesonderd die Republiek van Namibië, geregistreer is,
terwyl die kenteken van die land van registrasie toegeken ingevolge die Konvensie, nie
vertoon word nie;

(f)

indien die motorvoertuig in die Republiek geregistreer is en ’n kenteken anders as die
kenteken wat aan die Republiek ingevolge die Konvensie toegeken is, of ’n logo of landskap
wat deur die betrokke LUR bepaal is, daarop vertoon word;

(g)

waarin of waarop ’n plaat vervoer word waarop ’n lisensienommer of enigiets wat voorgee
om ’n lisensienommer te wees, voorkom wat nie op die motorvoertuig van toepassing is nie,
tensy hy of sy kan bewys dat sodanige plaat nie met misdadige opset vervoer is nie;

(h)

wat in die Republiek geregistreer is, indien elke nommerplaat, wat voldoen aan
subregulasies (1), (2) en (3), wat vertoon word op ’n motorvoertuig, nie dieselfde
lisensienommer, lettertipe, kleure en logo of landskap vertoon nie; of

(i)

waarop ’n nommerplaat vertoon word wat nie voldoen aan standaardspesifikasie SABS
1116: “Trukaatsregistrasieplate vir Motorvoertuig”, Deel 2: “Registrasieplate (metaal)” of
Deel 4: “Registrasieplate (plastiek)”.

(7) ’n Nommerplaat word aangeheg—
(a)

op so ’n wyse dat dit nie maklik losgemaak kan word nie;

(b)

in ’n regop posisie of binne 30 grade vanaf sodanige posisie;

(c)

op so ’n wyse dat elke letter en syfer daarop duidelik leesbaar is;

(d)

op so ’n wyse dat die hele nommerplaat duidelik gesien kan word;

(e)

aan die agterkant van ’n motorfiets, motordriewiel, motorvierwiel of sleepwa; en

(f)

een aan die agterkant en een aan die voorkant van alle ander motorvoertuie.

Met dien verstande dat geen persoon ’n motorvoertuig wat vir die eerste keer op of na 1 Julie 2011
geregistreer is, op ’n openbare pad moet gebruik nie, tensy die nommerplaat wat aan sodanige
motorvoertuig vasgeheg is, vasgeheg is binne 20 millimeter van die kant af deur gebruik te maak van 4
millimeter klinknaels of 4 millimeter eenrigting selfsnyer skroewe óf direk aan die motorvoertuig óf aan
’n integrale deel daarvan óf aan ’n tussentydse metaal klemhakie wat voldoen aan die bepalings van SABS
973 “Nommerplaatdraer” deur die Departement van Vervoer goedgekeur, wat aan die motorvoertuig
geheg word op so ’n wyse dat dit nie verwyder kan word terwyl die nommerplate op die genoemde
wyse aangeheg is nie.
(8) ’n Nommerplaat word in die geval van—
(a)

’n dubbeldekkerbus waarvan die enjin aan die agterkant is, hoogstens een komma nege
meter van die grondhoogte af aangeheg; of

(b)

enige ander motorvoertuig, hoogstens een komma vyf meter van die grondhoogte af
aangeheg.

(9) Die bepalings van subregulasie (7) met betrekking tot leesbaarheid en sigbaarheid van ’n
nommerplaat wat agteraan ’n motorvoertuig geheg is, is nie van toepassing op ’n motorvoertuig wat ’n
ander voertuig sleep nie.
(10) ’n Persoon in besit van ’n nommerplaat wat nie toepaslik is op enige motorvoertuig waarvan
hy of sy die titelhouer of eienaar is nie, moet sodanige nommerplaat vernietig, tensy sodanige besit binne
sy of haar beweegrede en omvang van sy of haar werk is.
Met dien verstande dat nieteenstaande die bepalings van hierdie regulasie, geen persoon ’n motorvoertuig
wat vir die eerste keer op of na 1 Januarie 2010 geregistreer is, op ’n openbare pad moet gebruik nie tensy
sodanige motorvoertuig ’n 520–113 of 250–205 of 250–165 grootte nommerplaat het.
36. Vertoon van lisensieskyf of lisensie- en padwaardigheidsertifikaatskyf
(1) Die eienaar van ’n motorvoertuig vertoon ’n lisensieskyf of ’n lisensie- en
padwaardigheidsertifikaatskyf, wat ook al die geval mag wees, wat ten opsigte van die voertuig uitgereik
is—

(a)

indien die motorvoertuig met ’n deursigtige voorruit toegerus is, deur dit in ’n regop posisie
aan die binnekant van die voorruit te heg, onder in die linkerkantste hoek, sodat die
drukwerk op die voorkant van die lisensieskyf of lisensie- en padwaardigheidsertifikaatskyf,
wat ook al die geval mag wees, van buite af duidelik leesbaar is deur iemand wat voor of
links voor die motorvoertuig staan;

(b)

indien die motorvoertuig nie met ’n deursigtige voorruit toegerus is nie, deur dit op ’n
opvallende plek aan die linker voorkant van die motorvoertuig te heg sodat die drukwerk
op die voorkant van die lisensieskyf of lisensie- en padwaardigheidsertifikaatskyf, wat ook
al die geval mag wees, duidelik leesbaar is van daardie kant af; of

(c)

indien die lisensieskyf of lisensie- en padwaardigheidsertifikaatskyf, wat ook al die geval
mag wees, op ’n motorvoertuig vertoon moet word in ’n posisie waar dit aan die weer
blootgestel is, deur die lisensieskyf of lisensie- en padwaardigheidsertifikaatskyf, wat ook
al die geval mag wees, aan die binnekant van die deursigtige voorkant van ’n duursame
waterdigte houer aan te heg.

(2) Niemand mag ’n motorvoertuig op ’n openbare pad gebruik nie waarop ’n lisensieskyf of ’n
lisensie- en padwaardigheidsertifikaatskyf, wat ook al die geval mag wees, of enigiets wat voorgee om ’n
lisensieskyf of lisensie- en padwaardigheidsertifikaatskyf te wees, vertoon word—
(a)

wat nie op daardie motorvoertuig van toepassing is nie; of

(b)

wat op enige wyse onduidelik of onleesbaar geword het, behalwe as sodanige lisensieskyf
of lisensie- en padwaardigheidsertifikaatskyf, wat ook al die geval mag wees, tydelik
onduidelik of onleesbaar is as gevolg van ’n oorsaak buite die beheer van die bestuurder
van die motorvoertuig.

(3) (a) Niemand mag ’n motorvoertuig op ’n openbare pad gebruik wat nie geregistreer en
gelisensieer is nie, behalwe as sodanige voertuig vrygestel is van registrasie en lisensiëring soos bedoel in
regulasie 5.
(b) Niemand mag ’n motorvoertuig op ’n openbare pad gebruik sonder dat ’n geldige lisensieskyf
of lisensieskyf en padwaardigheidsertifikaat op sodanige voertuig vertoon word ingevolge subregulasie (1)
nie.
(c) Niemand mag ’n motorvoertuig op ’n openbare pad gebruik nie tensy ’n geldige tydelike
invoerpermit op sodanige motorvoertuig vertoon word, indien sodanige permit ingevolge doeane-en-aksynwetgewing vereis word.
37. Prosedure vir terugbetaling van motorvoertuiglisensiegelde
(1) Die eienaar van ’n motorvoertuig wat—
(a)

as gesteel aangemeld is, soos bedoel is subregulasie 54 (1) (c);

(b)

as permanent ongeskik vir gebruik as ’n motorvoertuig aangemeld, of permanent vernietig
is, soos bedoel in regulasie 55 (1) (b); of

(c)

ingevolge regulasie 17 gederegistreer is,

kan aansoek doen om terugbetaling van ’n bedrag bereken teen een twaalfde van die
motorvoertuiglisensiegelde wat ten aansien van sodanige motorvoertuig betaal is, ingevolge regulasie
25 (2), vir elke maand waarvoor die motorvoertuiglisensie geldig bly, op die dag, wat die dag waarop die
eienaar vrygestel is van aanspreeklikheid vir lisensiëring van die betrokke motorvoertuig ingevolge
regulasie 54 (5) of 55 (4) of gederegistreer is ingevolge regulasie 17, onmiddellik voorafgaan.
(2) Die eienaar van ’n motorvoertuig bedoel in subregulasie (1) moet binne ’n tydperk van
hoogstens drie maande na die datum van kennisgewing ingevolge regulasie 54 (1) of 55 (1) of die datum
van deregistrasie, by die LUR van die provinsie waaraan daardie eienaar die motorvoertuiglisensiegelde
bedoel in subregulasie (1) betaal het, aansoek doen om terugbetaling van die motorvoertuiglisensie-gelde,
op ’n vorm soortgelyk aan vorm TLG, of op vorm TLG, soos in Bylae 2 aangedui.

(3) By ontvangs van die aansoek bedoel in subregulasie (2), kan die betrokke LUR aan die eienaar
van die motorvoertuig bedoel in subregulasie (1) die bedrag soos bedoel in laasgenoemde subregulasie
terugbetaal, maar ’n bedrag van minder as R100 word nie terugbetaal nie.
Deel II
Registrasie van vervaardigers, bouers, invoerders en vervaardigers van nommerplate
38. Sekere vervaardigers, bouers en invoerders moet registreer
’n Vervaardiger, bouer of invoerder wat motorvoertuie vervaardig, bou, modifiseer of invoer vir die
doel van sy of haar besigheid om motorvoertuie te verkoop, moet as ’n vervaardiger, bouer of invoerder
registreer.
39. Wyse van aansoek om registrasie as vervaardiger, bouer of invoerder
(1) ’n Aansoek om registrasie as ’n vervaardiger, bouer of invoerder ingevolge artikel 5 van die Wet
word op vorm VIB soos in Bylae 2 aangedui, gedoen.
(2) ’n Aansoek bedoel in subregulasie (1), gaan vergesel van—
(a)

die aanvaarbare identifikasie van die aansoeker en, indien die aansoeker ’n liggaam van
persone is, dié van sy gevolmagtigde en verteenwoordiger, en ’n volmag;

(b)

die toepaslike gelde soos bepaal deur die LUR van die betrokke provinsie;

(bA)

bewys van registrasie vir belasting op toegevoegde waarde by die Suid-Afrikaanse
Belastingdiens;

(c)

in die geval van ’n invoerder van motorvoertuie, die Doeane-kodenommer van die
aansoeker soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Inkomstediens ingevolge die Doeane en
Aksynswet, 1964 (Wet No. 91 van 1964); en

(d)

enige ander bykomende inligting of dokumente wat die hoof- uitvoerende beampte mag
verlang.

40. Wyse van registrasie van vervaardiger, bouer of invoerder
(1) By ontvangs van ’n aansoek om registrasie as ’n vervaardiger, bouer of invoerder, moet die hoofuitvoerende beampte—
(a)

verseker dat die aansoek in orde is;

(b)

versoek dat die inspektoraat van vervaardigers, bouers en invoerders—
(i) die aansoeker evalueer ten aansien van voldoening van die motorvoertuie wat deur die
aansoeker vervaardig, gebou, gemodifiseer of ingevoer word aan die toepaslike
wetgewing, standaarde, spesifikasies en gebruikskodes wat ten opsigte van
motorvoertuie van toepassing is en in die Republiek van krag is; en
(ii) ’n aanbeveling ten aansien van die registrasie van die aansoeker voorlê;

(c)

die aangewese beampte van die Suid-Afrikaanse Polisiediens soos aangestel deur die
Voertuiguitkenningsafdeling en Beskermings-eenheid versoek om ’n verslag ten aansien
van die aansoeker voor te lê, en so ’n verslag kan enige vorige veroordelings teen die
aansoeker aangeteken en die aard van die veroordelings vermeld, en enige sodanige
beampte word hierby gemagtig om dienooreenkomstig verslag te lewer; en

(d)

met behoorlike inagneming van die evaluasie en aanbevelings van die inspektoraat van
vervaardigers, bouers en invoerders en die Suid-Afrikaanse Polisiediens, homself of
haarself oortuig dat die aansoeker geskik is om geregistreer te word.

(2) Indien die hoof- uitvoerende beampte oortuig is dat die aansoeker as ’n vervaardiger, bouer of
invoerder geregistreer kan word, moet hy of sy—

(a)

die aansoeker registreer onderworpe aan enige van of al die voorwaardes soos voorgeskryf
in regulasie 41 en, indien hy of sy dit goed ag, die voorwaardes soos deur hom of haar
bepaal;

(b)

die besonderhede wat betrekking het op die aansoeker in die register van vervaardigers,
bouers en invoerders aanteken; en

(c)

aan die aansoeker ’n sertifikaat van registrasie op vorm VSR soos in Bylae 2 aangedui,
uitreik, wat die voorwaardes bedoel in paragraaf (a) weergee.

(3) Indien die hoof- uitvoerende beampte nie oortuig is dat die aansoeker as ’n vervaardiger, bouer
of invoerder geregistreer kan word nie, stel hy of sy die aansoeker dienooreenkomstig in kennis.
(4) ’n Geregistreerde vervaardiger, bouer of invoerder is te eniger tyd onderhewig aan ’n evaluasie
deur die inspektoraat van vervaardigers, bouers en invoerders.
41. Voorwaardes vir registrasie van vervaardiger, bouer of invoerder
Die hoof- uitvoerende beampte—
(a)

moet as ’n voorwaarde van registrasie vereis dat—
(i) kennis gegee word aan die inspektoraat van vervaardigers, bouers en invoerders deur
die betrokke vervaardiger, bouer of invoerder op vorm KVM soos in Bylae 2 aangedui,
van alle modelle van motorvoertuie wat vervaardig, gebou, gemodifiseer of ingevoer
word;
(ii) ’n modelnommer bedoel in regulasie 44 (1) ( f ) verkry en gehou word deur
vervaardigers, bouers en invoerders vir elke model van ’n motorvoertuig wat
vervaardig, gebou, gemodifiseer of ingevoer word; en
(iii) ’n sertifisering van padwaardigheid verkry word ten aansien van elke motorvoertuig
van sodanige model soos van tyd tot tyd deur die inspektoraat van vervaardigers, bouers
en invoerders kragens regulasie 44 (1) (dA) gespesifiseer word.

(b)

kan as ’n voorwaarde vir registrasie vereis—
(i) dat ’n motorvoertuig vervaardig, gebou, gemodifiseer of ingevoer deur ’n vervaardiger,
bouer of invoerder, voor die verkoop of verspreiding daarvan aan die Suid-Afrikaanse
Polisiediens voorgelê word vir klaring van sodanige motorvoertuig;
(ii) dat ’n sertifisering van padwaardigheid verkry word vir elke motorvoertuig van
sodanige model wat deur die inspektoraat van vervaardigers, bouers en invoerders
vermeld word in die aanbeveling beoog in regulasie 40 (1) (b) (ii) of regulasie
44 (1) (e) voordat ’n lisensieskyf op vorm MVL1, MVL1-RW, LCO of LCTO soos in
Bylae 2 aangedui deur ’n registrasie-owerheid uitgereik word met betrekking tot
sodanige motorvoertuig;
(iii) dat ’n magtigingsbrief soos bedoel in regulasie 43 en ’n sertifiaat van padwaardigheid
verkry word vir elke motorvoertuig of sodanige model soos vermeld deur die
inspektoraat van vervaardigers, bouers en invoerders in die aanbeveling beoog in
regulasie 40 (1) (b) (ii) of regulasie 44 (1) (e) voordat ’n lisensieskyf op vorm MVL1,
MVL1-RW, LCO of LCTO soos in Bylae 2 aangedui deur ’n registrasie-owerheid
uitgereik word met betrekking tot sodanige motorvoertuig; of
(iv) dat aan die vereistes bedoel in items (i) en (ii) of in items (i) en (iii) voldoen word.

42. Wyse van opskorting of intrekking van registrasie van vervaardiger, bouer of invoerder
(1) Indien die hoof- uitvoerende beampte van voorneme is om die registrasie van ’n vervaardiger,
bouer of invoerder ingevolge artikel 5 (4) van die Wet op te skort of in te trek, stel hy of sy die vervaardiger,
bouer of invoerder in kennis van die voorneme en die rede daarvoor.

(2) Die vervaardiger, bouer of invoerder bedoel in subregulasie (1), kan, binne 21 dae na ontvangs
van die kennisgewing bedoel in daardie subregulasie, skriftelik vertoë aan die hoof- uitvoerende beampte
rig.
(3) Die hoof- uitvoerende beampte moet na behoorlike oorweging van enige vertoë wat ingevolge
subregulasie (2) gerig is, as daar is—
(a)

die registrasie van die betrokke vervaardiger, bouer of invoerder in-trek, of sodanige
registrasie opskort vir die tydperk wat hy of sy goed ag; of

(b)

die registrasie van die betrokke vervaardiger, bouer of invoerder nie intrek of opskort nie,

en die vervaardiger, bouer of invoerder dienooreenkomstig in kennis stel.
(4) Die vervaardiger, bouer of invoerder wie se registrasie ingetrek is, moet binne 14 dae na
kennisgewing van die intrekking, die sertifikaat van registrasie aan die hoof- uitvoerende beampte voorlê.
43. Vervaardigers, bouers of invoerders van wie nie vereis word om te registreer nie moet aan
voorwaardes voldoen
(1) Enige vervaardiger, bouer wat motorvoertuie modifiseer of invoerder wat nie ingevolge hierdie
regulasies moet registreer nie, moet by die inspektoraat van vervaardigers, bouers en invoerders aansoek
doen om ’n magtigingsbrief op vorm ALA soos in Bylae 2 aangedui, ten opsigte van elke motorvoertuig of
elke motorvoertuigmodifikasie, uitgesonderd ten opsigte van ’n sleepwa met ’n bruto voertuigmassa van
hoogstens 750 kilogram of ’n motorvoertuig bedoel in regula-sie 21 (1) (c), (d), (e), (f), (g) of (h).
(2) Ondanks andersluidende bepalings van hierdie regulasies, word ’n motorvoertuig soos bepaal
in subregulasie (1) nie geregistreer nie, tensy die vervaardiger, bouer of invoerder van sodanige
motorvoertuig ’n magtigingsbrief vir sodanige motorvoertuig hou nie.
(3) ’n Motorvoertuig wat deur ’n vervaardiger, bouer of invoerder bedoel in subregulasie (1) vervaardig,
gemodifiseer of ingevoer is, moet aan die Suid-Afrikaanse Polisiediens getoon word vir klaring van die
motorvoertuig, en ’n sertifisering van padwaardigheid moet voor registrasie vir elke sodanige
motorvoertuig verkry word.
44. Magte en pligte van inspektoraat van vervaardigers, bouers en invoerders
(1) Die inspektoraat van vervaardigers, bouers en invoerders—
(a)

evalueer ingevolge regulasie 40 (1) (b) ’n vervaardiger, bouer of invoerder en maak ’n
aanbeveling aan die hoof- uitvoerende beampte oor—
(i) die geskiktheid van sodanige vervaardiger, bouer of invoerder om geregistreer te word;
en
(ii) die voorwaardes waarop sodanige vervaardiger, bouer of invoerder geregistreer moet
word;

(b)

moet, ten aansien van elke geregistreerde vervaardiger, bouer of invoerder, inspeksies ten
minste een maal per jaar uitvoer om te evalueer om die nakoming deur die vervaardiger, bouer
of invoerder van die toepaslike wetgewing, standaarde, spesifikasies en gebruikskodes te
evalueer;

(c)

kan enige vervaardiger, bouer of invoerder skriftelik adviseer oor die verbetering of
handhawing van standaarde wat deur die betrokke vervaardiger, bouer of invoerder toegepas
word, en ’n afskrif van sodanige skriftelike advies aan die hoof- uitvoerende beampte voorlê;

(d)

kan enige vervaardiger, bouer of invoerder, skriftelik adviseer oor die verbetering van ’n
motorvoertuigontwerp of ’n ontwerp van ’n motorvoertuigmodifikasie wat vervaardig,
gemodifiseer of ingevoer word;

(dA)

kan ’n model van motorvoertuie wat vervaardig, gebou of ingevoer is deur ’n geregistreerde
vervaardiger, bouer of invoerder skriftelik spesifiseer ten aansien waarvan ’n sertifisering
van padwaardigheid verkry moet word vir elke motorvoertuig van daardie model, en moet
’n afskrif van sodanige geskrewe spesifikasie aan die hoof- uitvoerende beampte oorhandig;

(dB)

moet ’n magtigingsbrief ten opsigte van ’n motorvoertuigontwerp, ’n ontwerp van ’n
motorvoertuigmodifikasie of ’n ingevoerde motorvoertuig wat vervaardig, gemodifiseer of
ingevoer word deur ’n vervaardiger, bouer of invoerder, wat nie ingevolge hierdie regulasies
moet registreer nie, uitreik, indien daardie ontwerp, of ingevoerde motorvoertuig aan die
toepaslike wetgewing, standaarde, spesifikasies en gebruikskodes vir motorvoertuie wat in
die Republiek van krag is, voldoen;

(dC)

nieteenstaande die bepalings van paragraaf (dB) kan geen nuwe bakwerk gebou of
gemodifiseer word op ’n minibus, midibus of bus wat gebruik word ingevolge ’n
operateurslisensie uitgereik ingevolge die bepalings van die NLTTA deur ’n
ongeregistreerde bakwerkbouer of invoerder nie;

(e)

moet, wanneer nodig, aan die hoof- uitvoerende beampte die opskorting, intrekking, of
verandering van voorwaardes, van die registrasie van ’n vervaardiger, bouer of invoerder
aanbeveel;

(f)

moet, indien modelle van motorvoertuie wat deur geregistreerde vervaardigers, bouers en
invoerders vervaardig, gebou, gemodifiseer of ingevoer word, voldoen aan die toepaslike
wetgewing, standaarde, spesifikasies en praktykskodes vir motorvoertuie van krag in die
Republiek,’n modelnommer aan sodanige modelle van motorvoertuie uitreik;

(fA)

moet, onderhewig aan subregulasie (a), ’n modelnommer vir ’n algehele nuwe minibus,
midibus of bus voorsien van ’n nuwe bakwerk op ’n nuwe onderstel of ’n onderstelkajuit of
’n gemodifiseerde bakwerk op ’n nuwe onderstel of onderstelkajuit of ’n ingevoerde nuwe
minibus, midibus of bus aan ’n geregistreerde bakwerkbouer uitreik;

(fB)

moet, onderhewig aan die bepalings van hierdie regulasie, ’n sertifikaat van nakoming
uitreik aan enige minibus of midibus geregistreer op of voor die inwerkingtreding van
hierdie regulasies, wat voldoen aan die bepalings van hierdie Wet en gebruik word
ingevolge ’n operateurslisensie, uitgereik ingevolge die bepalings van die NLTTA,

Met dien verstande dat nieteenstaande die uitsluiting vervat in die Verpligte Spesifikasie vir Motorvoertuie
van kategorie M2 en M3, geen minibus of midibus wat vir die eerste keer op of na 1 Januarie 2006
geregistreer is en gebruik word ingevolge ’n operateurslisensie uitgereik ingevolge die bepalings van die
NLTTA, uitgereik moet word met ’n modelnommer en ’n sertifikaat van nakoming nie, tensy dit voldoen
aan die superstruktuur-vereistes soos beoog in SABS 1563 “Die krag van groot
passasiervoertuigsuperstrukture (rollers)”;
(g)

kan die modelnommer van modelle van motorvoertuie opskort of intrek indien sodanige
modelle nie deurlopend voldoen aan die toepaslike wetgewing, standaarde, spesifikasies en
gebruikskodes vir motorvoertuie van krag in die Republiek nie.

(2) ’n Persoon in diens van, of wat optree namens, die inspektoraat van vervaardigers, bouers en
invoerders, kan te enige redelike tyd—
(a)

vir die doeleindes van die evaluering van ’n vervaardiger, bouer of invoerder en die doen
van ’n aanbeveling soos beoog in regulasie 40 (1) (b) (i) enige motorvoertuig wat deur so
’n vervaardiger, bouer of invoerder vervaardig, gebou, gemodifiseer of ingevoer word,
inspekteer, ondersoek of toets; en

(b)

sonder voorafgaande kennisgewing—
(i) die perseel van enige vervaardiger, bouer of invoerder binnegaan;
(ii) enige rekords van sodanige vervaardiger, bouer of invoerder inspekteer; of
(iii) enige persoon met betrekking tot enige aangeleentheid wat verband hou met die bedryf
van sodanige vervaardiger, bouer of invoerder ondervra.

45. Gelde om uitgawe deur inspektoraat van vervaardigers, bouers en invoerders aangegaan,
te dek
(1) ’n Vervaardiger, bouer of invoerder moet by registrasie as sodanig ’n bedrag wat deur die
Minister by kennisgewing in die Staatskoerant bepaal word, betaal aan die inspektoraat van vervaardigers,

bouers en invoerders ten opsigte van inspeksies wat deur hom uitgevoer word, en daarna is die bedrag
jaarliks op die herdenking van die datum van registrasie aldus betaalbaar.
(2) ’n Vervaardiger, bouer of invoerder wat nie ingevolge hierdie regulasies moet registreer nie,
moet ’n bedrag wat deur die Minister by kennisgewing in die Staatskoerant bepaal word, betaal per
motorvoertuigontwerp of ontwerp van motorvoertuig verandering waarvan die inspektoraat van
vervaardigers, bouers en invoerders ingevolge regulasie 43 (1) in kennis gestel is, ten opsigte van inspeksies
wat deur hom uitgevoer word.
(3) Die inspektoraat van vervaardigers, bouers en invoerders moet, nie later nie as 1 Junie van elke
jaar, ’n verklaring aan die Direkteur-generaal voorlê van gelde ontvang en kostes aangegaan deur of namens
die inspektoraat gedurende die tydperk 1 April tot 31 Maart.
46. Prosedure vir verandering van besonderhede van vervaardiger, bouer of invoerder
(1) Indien daar enige verandering van naam, straat- of posadres, gevolmagtigde, verteenwoordiger
of aanvaarbare identifikasie van ’n geregistreerde vervaardiger, bouer of invoerder is, moet sodanige
vervaardiger, bouer of invoerder binne 21 dae na die datum van sodanige verandering—
(a)

die hoof- uitvoerende beampte en die inspektoraat van vervaardigers, bouers en invoerders
in kennis stel van sodanige verandering op vorm VIB soos in Bylae 2 aangedui; en

(b)
ingevolge regulasie 32A(3) bewys indien van of sodanige verandering.
Nalate om aan die vereistes van die bepalings van hierdie subregulasie te voldoen, kan tot gevolg hê dat
die registrasie van die vervaardiger, bouer of invoerder deur die inspektoraat van vervaardigers, bouers en
invoerders ingekort of ingetrek word.
(2) By ontvangs van die kennisgewing bedoel in subregulasie (1), moet die hoof- uitvoerende
beampte of die inspektoraat van vervaardigers, bouers en invoerders die kennisgewing beoordeel en indien
tevrede dat sodanige kennisgewing in orde is, moet hy of sy—
(a)

die besonderhede wat betrekking het op sodanige aansoeker in die register van
vervaardigers, bouers en invoerders aanteken; en

(b)

die vervaardiger, bouer of invoerder dienooreenkomstig in kennis stel.

(3) Indien die hoof- uitvoerende beampte nie tevrede is dat die kennisgewing in subregulasie (2)
aangedui in orde is nie, kan hy of sy die vervaardiger, bouer of invoerder in kennis stel om ’n nuwe aansoek
te doen soos in regulasie 39 beoog.
47. Wyse van verandering van voorwaardes waarop vervaardiger, bouer of invoerder
geregistreer is
(1) Die hoof- uitvoerende beampte stel ’n vervaardiger, bouer of invoerder in kennis van enige
voorneme om die voorwaardes waarop die vervaardiger, bouer of invoerder geregistreer is, te verander, en
van die omvang van sodanige verandering.
(2) Binne 21 dae na ontvangs van die kennisgewing bedoel in subregulasie (1), kan die betrokke
vervaardiger, bouer of invoerder skriftelik vertoë aan die hoof- uitvoerende beampte rig.
(3) Die hoof- uitvoerende beampte oorweeg enige vertoë wat ingevolge subregulasie (2) gerig is, as
daar is.
(4) Wanneer die voorwaardes waarop ’n vervaardiger, bouer of invoerder geregistreer is,
verander—
(a)

stel die hoof- uitvoerende beampte die betrokke vervaardiger, bouer of invoerder in kennis
van sodanige verandering; en

(b)

lê die betrokke vervaardiger, bouer of invoerder binne 14 dae na sodanige kennisgewing die
sertifikaat van registrasie wat by registrasie aan die vervaardiger, bouer of invoerder
uitgereik is, aan die hoof- uitvoerende beampte voor.

(5) By ontvangs van die sertifikaat van registrasie, reik die hoof- uitvoerende beampte aan die
betrokke vervaardiger, bouer of invoerder ’n nuwe sertifikaat van registrasie uit op vorm VSR soos in Bylae
2 aangedui, wat die nuwe voorwaardes weergee.
48. Vervaardigers van nommerplate moet registreer
Niemand mag nommerplate vervaardig of verkoop nie, tensy die persoon ingevolge hierdie
regulasies as ’n vervaardiger van nommerplate geregistreer is.
49. Wyse van aansoek deur en registrasie van vervaardigers van nommerplate
(1) ’n Aansoek om registrasie as ’n vervaardiger van nommerplate ingevolge artikel 5 van die Wet
word gedoen op vorm MNP soos in Bylae 2 aangedui.
(2) ’n Aansoek bedoel in subregulasie (1) gaan vergesel van—
(a)

die aanvaarbare identifikasie van die aansoeker en, indien die aansoeker ’n liggaam van
persone is, dié van sy gevolmagtigde en verteenwoordiger, en ’n volmag;

(b)

die toepaslike gelde soos bepaal deur die LUR van die betrokke provinsie; en

(c)

enige ander bykomstige inligting of dokumente wat deur die hoof- uitvoerende beampte
vereis word.

(3) By ontvangs van ’n aansoek om registrasie as ’n vervaardiger van nommerplate, moet die hoofuitvoerende beampte seker maak dat die aansoek in orde is.
(4) Indien die hoof- uitvoerende beampte oortuig is dat die aansoeker as ’n vervaardiger van
nommerplate geregistreer kan word, moet hy of sy—
(a)

die aansoeker registreer onderworpe aan die voorwaardes voorgeskryf in regulasie 50, en
as hy of sy dit goed ag, die voorwaardes wat deur hom of haar bepaal word.

(b)

die besonderhede van die aansoeker in die register van vervaardigers van nommerplate
aanteken; en

(c)

aan die aansoeker ’n sertifikaat van registrasie uitreik op vorm CRNPM, soos in Bylae 2
aangedui, wat die voorwaardes bedoel in paragraaf (a) moet weergee.

(5) Indien die hoof- uitvoerende beampte nie oortuig is dat die aansoeker as ’n vervaardiger van
nommerplate geregistreer kan word nie, moet hy of sy die aansoeker dienooreenkomstig in kennis stel.
50. Voorwaardes vir registrasie as vervaardiger van nommerplate
(1) Nommerplate wat deur ’n vervaardiger van nommerplate vervaardig word, moet voldoen aan
die vereistes van—
(a)

standaardspesifikasie SABS 1116 “Trukaatsregistrasieplate vir Motorvoertuie”, Deel 2:
Registrasieplate (metaal)” en Deel 4: “Registrasieplate (plastiek)”; en

(b)

regulasie 35 (2) en (3).

(2) Vervaardigers van nommerplate moet ’n register hou van nommerplate vervaardig, welke
register moet bevat—
(a)

die lisensienommer wat op die betrokke nommerplaat aangebring is;

(b)

die datum van vervaardiging van die nommerplaat;

(c)

die onderstelnommer van die voertuig waaraan die betrokke nommerplaat geheg is;

(d)

die aanvaarbare identifikasie van die persoon aan wie die betrokke nommerplaat verkoop
is; en

(e)

die bykomende inligting wat deur die hoof- uitvoerende beampte vereis word.

(3) Die register van nommerplate moet op versoek tot die beskikking gestel word van enige
verkeersbeampte, lid van die Suid-Afrikaanse Polisiediens of enige ander plaaslike of provinsiale owerheid.

(4) Vervaardigers van nommerplate moet by die vervaardiging van nommerplate slegs die materiale
en prosesse gebruik wat deur die Suid-Afrikaanse Buro vir Standaarde goedgekeur is en waarvoor
toetsverslae op die perseel van die vervaardiger van nommerplate gehou word.
(5) Die registrasiesertifikaat van ’n vervaardiger van nommerplate moet op ’n opvallende plek op
die perseel van die vervaardiger van nommerplate vertoon word op so ’n wyse dat dit vir lede van die
publiek sigbaar is.
50A. Prosedure vir verandering van besonderhede van geregistreerde vervaardiger van
nommerplate
(1) Indien daar enige verandering van naam, straat- of posadres, gevolmagtigde, verteenwoordiger
of aanvaarbare identifikasie van die geregistreerde vervaardigers van nommerplate is, moet sodanige
vervaardiger van nommerplate, binne 21 dae na sodanige verandering, die LUR op vorm MNP soos in
Bylae 2 aangedui, van sodanige verandering in kennis stel.
(2) By ontvangs van die kennisgewing bedoel in subregulasie (1), moet die LUR die kennisgewing
beoordeel en indien tevrede dat sodanige kennisgewing in orde is, moet die LUR—
(a)

die besonderhede met betrekking tot sodanige aansoeker in the register van vervaardigers
van nommerplate aanteken; en

(b)

sodanige vervaardiger van nommerplate dienooreenkomstig in kennis stel.

(3) Indien die LUR nie tevrede is met die kennisgewing bedoel in subregulasie (2) nie, kan die LUR,
indien hy of sy dit nodig ag, die vervaardiger van nommerplate in kennis stel om ’n nuwe aansoek aansoek
soos beoog in regulasie 49, te maak.
51. Wyse van opskorting of intrekking van registrasie van vervaardiger van nommerplate
(1) Indien die hoof- uitvoerende beampte van voorneme is om die registrasie van ’n vervaardiger
van nommerplate ingevolge artikel 5 (4) van die Wet op te skort of in te trek, moet hy of sy die vervaardiger
van nommerplate in kennis stel van die voorneme en die rede daarvoor.
(2) Die vervaardiger van nommerplate bedoel in subregulasie (1) kan, binne 21 dae na ontvangs van
die kennisgewing bedoel in daardie subregulasie, skriftelik vertoë rig aan die hoof- uitvoerende beampte.
(3) Die hoof- uitvoerende beampte moet na behoorlike oorweging van enige vertoë wat ingevolge
subregulasie (2) gerig is, as daar is—
(a)

die registrasie van die betrokke vervaardiger van nommerplate intrek, of sodanige
registrasie opskort vir die tydperk wat hy of sy goeddink; of

(b)

die registrasie van die betrokke vervaardiger van nommerplate nie intrek of opskort nie,

en die vervaardiger van nommerplate dienooreenkomstig in kennis stel.
(4) Die vervaardiger van nommerplate wie se registrasie ingetrek is, moet binne 14 dae nadat hy of
sy van die intrekking in kennis gestel is, die sertifikaat van registrasie aan die hoof- uitvoerende beampte
voorlê.
Deel III
Algemeen
52. Prosedure vir verandering van besonderhede van titelhouer of eienaar van geregistreerde
motorvoertuig
(1) Indien die pos- of straatadres, gevolmagtigde of verteenwoordiger van die titelhouer of eienaar
van ’n motorvoertuig wat ingevolge hierdie regulasies geregistreer is, verander, moet sodanige titelhouer
of eienaar, binne ’n tydperk van 21 dae na so ’n verandering —
(a)

die die toepaslike registrasie-owerheid van sodanige verandering op vorm NRL soos in
Bylae 2 aangedui, in kennis stel; en

(b)

bewys indien van sodanige verandering soos beoog in regulasie 32A(3).

(2) Indien die naam of identiteitsnommer soos in die aanvaarbare identifikasie weergegee, van die
titelhouer of eienaar van ’n motorvoertuig wat ingevolge hierdie regulasies geregistreer is, verander, moet
sodanige titelhouer of eienaar binne ’n tydperk van 21 dae na so ’n verandering—
(a)

die toepaslike registrasie-owerheid op vorm NRL soos in Bylae 2 aangedui, van sodanige
verandering in kennis stel; en

(b)

die nuwe aanvaarbare identifikasie voorlê.

(3) Waar ’n verandering bedoel in subregulasie (2) ten aansien van ’n titelhouer plaasvind, lê die
titelhouer elke registrasiesertifikaat aan hom of haar uitgereik, tesame met die kennisgewing bedoel in
subregulasie (2) (a), aan die toepaslike registrasie-owerheid voor.
(4) In die geval van ’n verandering bedoel in subregulasie (1) met betrekking tot die gevolmagtigde
of verteenwoordiger van ’n liggaam van persone, gaan die kennisgewing bedoel in daardie subregulasie
vergesel van die aanvaarbare identifikasie van die nuwe gevolmagtigde of verteenwoordiger, na gelang van
die geval en, indien van toepassing, ’n volmag.
(5) By ontvangs van die kennisgewing bedoel in subregulasie (1) of (2), moet die registrasieowerheid—
(a)

seker maak dat sodanige kennisgewing in orde is;

(b)

die besonderhede wat betrekking het op die betrokke persoon of liggaam van persone in die
register van motorvoertuie bywerk;

(c)

. . . . . . (geskrap)

(d)

in die geval van ’n kennisgewing bedoel in subregulasie (2) ten opsigte van ’n verandering
in die naam of identiteitsnommer soos weergegee in die aanvaarbare identifikasie van die
titelhouer van ’n motorvoertuig, by betaling van die toepaslike gelde vir die uitreiking van
’n duplikaat dokument soos bepaal deur die LUR van die betrokke provinsie, ’n nuwe
registrasiesertifikaat aan die betrokke titelhouer uitreik.

(6) Die eienaar van ’n motorvoertuig stel die titelhouer van die motorvoertuig in kennis van enige
verandering van adres of besonderhede van die eienaar soos bedoel in subregulasies (1) en (2).
53. Plig van titelhouer en eienaar van motorvoertuig waar sodanige titelhouer of eienaar
verander
(1) Niemand mag, hetsy vir homself of haarself, die Staat of namens iemand anders—
(a)

’n motorvoertuig van die hand sit of met ’n motorvoertuig handel dryf tensy—
(i) sodanige motorvoertuig, indien vereis geregistreer en gelisensieer te wees ingevolge
hierdie Hoofstuk, so geregistreer en lisensieer is; en
(ii) die registrasiesertifikaat, en as die motorvoertuig gelisensieer moet wees, die
motorvoertuiglisensie van die betrokke motorvoertuig, of;

(b)

’n motorvoertuig verkry of in ontvangs neem waar die motorvoertuig ingevolge paragraaf
(a) nie van die hand gesit, afgelewer of verhandel mag word nie.

(2) Indien die motorvoertuig deel vorm van die boedel van ’n afgestorwene, moet die eksekuteur of
eksekutrise van die boedel verseker dat die motorvoertuig geregistreer en gelisensieer is indien dit
ingevolge hierdie Hoofstuk geregistreer of gelisensieer moet wees, en dat die registrasiesertifikaat, en
indien die motorvoertuig gelisensieer moet word, die motorvoertuiglisensie, die betrokke motorvoertuig
vergesel.
(3) Indien daar ’n verandering van titelhouer van ’n motorvoertuig is, behalwe waar die huidige
titelhouer gemagtigde toegang het tot die register van motorvoertuie en om die register van motorvoertuie
by te werk, moet die huidige titelhouer van sodanige motorvoertuig —
(a)

die tersaaklike gedeelte van vorm KVT soos in Bylae 2 aangedui, voltooi;

(b)

indien die eienaar van die motorvoertuig die koper van die betrokke motorvoertuig is, die
tersaaklike gedeelte van sodanige vorm namens sodanige eienaar voltooi. Indien die eienaar
van die motorvoertuig nie die koper van die motorvoertuig is nie, moet die huidige titelhouer
van sodanige voertuig verseker dat die nuwe titelhouer die tersaaklike gedeelte van sodanige
vorm voltooi. Met dien verstande dat indien die huidige titelhouer nie die voltooiing van die
tersaaklike gedeelte van die vorm deur die nuwe titelhouer kan verseker nie, moet die
huidige titelhouer die tersaaklike gedeelte van sodanige vorm namens die nuwe titelhouer
voltooi en moet ’n beëdigde verklaring in hierdie verband by die vorm aanheg;

(c)

die vorm bedoel in paragraaf (a) onverwyld aan die toepaslike registrasie-owerheid stuur;
en

(d)

die betrokke registrasiesertifikaat aan die nuwe titelhouer oorhandig, maar waar die eienaar
in besit van sodanige sertifikaat is, moet daardie eienaar die sertifikaat aan die nuwe
titelhouer oorhandig.

(4) Indien daar ’n verandering in eienaar van ’n motorvoertuig is, stel die huidige eienaar van
sodanige motorvoertuig die registrasie-owerheid by wie sodanige motorvoertuig gelisensieer is van so ’n
verandering in kennis en identifiseer die nuwe eienaar van sodanige motorvoertuig op vorm KVB, MVR1A
of RLV bedoel in Bylae 2.
(5) By ontvangs van ’n kennisgewing bedoel in subregulasie (3) of (4)—
(a)

moet die registrasie-owerheid seker maak dat sodanige kennisgewing in orde is;

(b)

moet die registrasie-owerheid die besonderhede wat betrekking het op die betrokke
motorvoertuig in die register van motorvoertuie bywerk; en

(c)

kan die registrasie-owerheid ontvangs van sodanige kennisgewing op vorm EOK soos in
Bylae 2 aangedui, erken.

(6) By die toepassing van hierdie regulasie, word elke tak van ’n besigheid of liggaam van persone
bedoel in paragraaf (a) (ii), (iii) en (iv) van die omskrywing van “toepaslike registrasie-owerheid” in
regulasie 1 geag ’n titelhouer of eienaar te wees, na gelang van die geval.
(7) Indien daar is ’n verandering van titelhouer van ’n motorvoertuig is, waar die huidige titelhouer
toegang het tot die elektroniese kennisgewing van die transaksie van verandering van eienaarskap, moet
die huidige titelhouer van sodanige motorvoertuig die elektroniese kennisgewing van die transaksie van
verandering van eienaarskap uitvoer en die besonderhede van die nuwe titelhouer aanteken.
53A. Vertoon van motorvoertuig wat te koop is, op handelaar se perseel
’n Motorhandelaar moet nie ’n motorvoertuig op sy of haar perseel vertoon met die doel om dit te
verkoop nie tensy sodanige motorvoertuig as handelsvoorraad in sy of haar naam geregistreer is.
54. Prosedure indien motorvoertuig gesteel word
(1) Indien ’n motorvoertuig gesteel word, moet die eienaar van die motorvoertuig—
(a)

binne 24 uur nadat hy of sy van die diefstal bewus geword het, die diefstal aan die SuidAfrikaanse Polisiediens rapporteer;

(b)

die titelhouer onverwyld van die diefstal in kennis stel;

(c)

binne ’n tydperk van sewe dae na die datum waarop hy of sy bewus geword het van die
diefstal, indien die betrokke motorvoertuig nie binne sodanige tydperk teruggevind is nie,
die toepaslike registrasie-owerheid van die diefstal in kennis stel deur vorm BKB soos in
Bylae 2 aangedui, aan sodanige registrasie-owerheid te stuur; en

(d)

die registrasiesertifikaat van die betrokke motorvoertuig aan die betrokke registrasieowerheid voorlê, indien die sertifikaat in besit van die eienaar is.

(2) ’n Verandering van titelhouer of eienaar van ’n motorvoertuig wat as gesteel aangemeld is, word
nie in die register van motorvoertuie aangeteken nie, tensy sodanige verandering teweeggebring word
deur—

(a)

’n skadeloosstellingsooreenkoms teen die diefstal van sodanige motorvoertuig; of

(b)

’n ooreenkoms tussen die eienaar en die titelhouer van sodanige motorvoertuig.

(3) Die titelhouer van die motorvoertuig bedoel in subregulasie (1) moet—
(a)

binne drie maande na die datum waarop hy of sy van die diefstal in kennis gestel is, die
toepaslike registrasie-owerheid van sodanige diefstal in kennis stel op vorm ADV soos in
Bylae 2 aangedui; en

(b)

indien die registrasiesertifikaat van sodanige motorvoertuig nie kragtens subregulasie
(1) (d) deur die eienaar voorgelê is nie, sodanige sertifikaat en die kennisgewing bedoel in
paragraaf (a), aan die toepaslike registrasie-owerheid voorlê.

(4) By ontvangs van die kennisgewing bedoel in subregulasie (1) (c) of (3) (a), moet die registrasieowerheid—
(a)

seker maak dat sodanige kennisgewing in orde is;

(b)

die besonderhede wat betrekking het op die betrokke motorvoertuig in die register van
motorvoertuie bywerk;

(c)

in die geval van die kennisgewing bedoel in subregulasie (3) (a), ’n deregistrasiesertifikaat
op vorm VDS soos in Bylae 2 aangedui, aan die titelhouer van die betrokke motorvoertuig
uitreik; en

(d)

’n ontvangserkenning van die kennisgewing bedoel in subregulasie (1) (c), op vorm EOK
soos in Bylae 2 aangedui, uitreik.

(5) Indien ’n registrasie-owerheid ingevolge subregulasie (4) (d) ontvangs van die kennisgewing
bedoel in subregulasie (1) (c) erken het, of indien die eienaar die diefstal by die Suid-Afrikaanse
Polisiediens aangemeld het, is die eienaar van die betrokke motorvoertuig vrygestel van aanspreeklikheid
vir die lisensiëring van sodanige motorvoertuig, vanaf die eerste dag van die maand wat volg op die maand
waarin sodanige ontvangserkenning uitgereik is, of wat volg op die maand waarin die eienaar die diefstal
aangemeld het, na gelang van die geval: Met dien verstande dat ’n tydperk waartydens die eienaar van
sodanige motorvoertuig weens omstandighede buite sy of haar beheer nie in staat was om die toepaslike
registrasie-owerheid of die Suid-Afrikaanse Polisiediens in kennis te stel nie, buite rekening gelaat word.
(6) Indien die motorvoertuig bedoel in subregulasie (1) teruggevind word nadat ’n
ontvangserkenning soos beoog in subregulasie (4) (d) uitgereik is en voor die uitreiking van ’n
deregistrasiesertifikaat beoog in subregulasie (4) (c), moet die eienaar van sodanige motorvoertuig—
(a)

die Suid-Afrikaanse Polisiediens binne 24 uur na sodanige terugvinding, daarvan in kennis
stel;

(b)

die titelhouer en die toepaslike registrasie-owerheid onverwyld van sodanige terugvinding
in kennis stel; en

(c)

om die lisensiëring van sodanige motorvoertuig soos bedoel in regulasie 24 aansoek doen,
welke aansoek vergesel gaan van ’n Suid-Afrikaanse Polisieklaring van die motorvoertuig
en ’n behoorlik voltooide vorm CCL, soos in Bylae 2 aangedui.

(7) Wanneer ’n motorvoertuigrekord bygewerk is ingevolge subregulasie (4) (b), mag die rekord
van die motorvoertuig geskuif word na die argief van die register op enige datum, 15 jaar na die datum
waarop sodanige bywerking plaasgevind het.
(8) Die betrokke LUR kan besluit om ’n ander lisensienommer toe te ken of besluit dat ’n ander
persoonlike lisensienommer ingevolge regulasie 25 (2) (b), 25 (3) (c), 27 (3), 27 (5), 28 (5) of 29 aan ’n
motorvoertuig wat gesteel is toegeken moet word soos beoog in subregulasie (1) en die registrasie-owerheid
is nie aanspreeklik vir enige koste aangegaan in hierdie verband nie.
(9) Die lisensienommer of persoonlike lisensienommer toegeken aan ’n motorvoertuig wanneer ’n
deregistrasiesertifikaat uitgereik word soos beoog in subregulasie (4) (c), moet ingevolge regulasie
25 (2) (b), 25 (3) (c), 27 (3), 27 (5), 28 (5) of 29 nie aan ’n motorvoertuig toegeken word tot die tyd en wyl
die Suid-Afrikaanse Polisiediens sodanige lisensienommer vir toekenning aan ’n motorvoertuig vrygestel
het nie.

55. Prosedure indien motorvoertuig permanent ongeskik raak vir gebruik as motorvoertuig of
permanent vernietig raak
(1) Indien ’n motorvoertuig permanent ongeskik raak vir gebruik as ’n motorvoertuig, of permanent
vernietig raak, moet die eienaar van sodanige motorvoertuig—
(a)

die titelhouer onverwyld daarvan in kennis stel;

(b)

binne drie maande na die datum waarop sodanige motorvoertuig aldus ongeskik geraak het
of permanent vernietig geraak het die toepaslike registrasie-owerheid op vorm CNV soos
in Bylae 2 aangedui, in kennis stel dat sodanige motorvoertuig permanent ongeskik vir
gebruik as ’n motorvoertuig geraak het of permanent vernietig geraak het; en

(c)

die registrasiesertifikaat van die betrokke motorvoertuig aan die toepaslike registrasieowerheid voorlê, indien die sertifikaat in besit van die eienaar is.

(2) Die titelhouer van ’n motorvoertuig bedoel in subregulasie (1) moet—
(a)

binne drie maande na die datum waarop sodanige motorvoertuig permanent ongeskik geraak
het vir gebruik, die toepaslike registrasie-owerheid, op vorm ADV soos in Bylae 2 aangedui,
in kennis stel dat sodanige motorvoertuig permanent ongeskik vir gebruik as a
motorvoertuig is; en

(b)

binne drie maande na die datum waarop sodanige motorvoertuig permanent vernietig is, die
toepaslike registrasie-owerheid, op vorm ADV1 soos in Bylae 2 aangedui, in kennis stel dat
sodanige motorvoertuig permanent vernietig is;

(c)

indien die registrasiesertifikaat van sodanige motorvoertuig nie kragtens subregulasie
(1) (c) deur die eienaar voorgelê is nie, dien sodanige sertifikaat of die sertifikaat bedoel in
regulasie 13B (2) (d) en die kennisgewing bedoel in paragraaf (a) of (b) in by die toepaslike
registrasie-owerheid;

(d)

dien ’n beëdigde verklaring wat die besonderhede van die voertuig wat gedegeregistreer
word as vernietig en die redes daarvoor in; of

(e)

dien ’n slopingsertifikaat in wat die besonderhede bevat van—
(i) waar die voertuig vernietig is;
(ii) die datum wat die voertuig vernietig is; en
(iii) die naam en adres van die liggaam wat werk met die slopingstoerusting.

(3) By ontvangs van ’n kennisgewing bedoel in subregulasie (1) (b), (2) (a), (2) (b), (6) (a) of
(7) (a) moet die registrasie-owerheid—
(a)

seker maak dat die kennisgewing in orde is;

(b)

die besonderhede wat betrekking het op die motorvoertuig in die register van motorvoertuie
bywerk;

(c)

erkenning van ontvangs van die kennisgewing bedoel in subregulasie (1) (b) of subregulasie
(6) (a), op vorm EOK soos in Bylae 2 aangedui, aan die eienaar uitreik; en

(d)

in die geval van die kennisgewing bedoel in subregulasie (2) (a), (2) (b) of (7) (a), ’n
deregistrasiesertifikaat op vorm VDC soos in Bylae 2 aangedui, aan die titelhouer van die
betrokke motorvoertuig uitreik.

(4) Indien ’n registrasie-owerheid ingevolge subregulasie (3) (c), ontvangs van die kennisgewing
bedoel in subregulasie (1) (b) of (6) (a), erken het, is die eienaar van die betrokke motorvoertuig vrygestel
van aanspreeklikheid vir die lisensiëring van sodanige motorvoertuig, vanaf die eerste dag van die maand
wat volg op die maand waarin sodanige ontvangserkenning uitgereik is: Met dien verstande dat ’n tydperk
waartydens die eienaar van sodanige motorvoertuig weens omstandighede buite sy of haar beheer nie in
staat was om die toepaslike registrasie-owerheid in kennis te stel nie, buite rekening gelaat word.
(5) Wanneer ’n motorvoertuigrekord bygewerk is ingevolge subregulasie (3) (b), mag die rekord
van die motorvoertuig geskuif word na die argief van die register op enige datum, 5 jaar na die datum
waarop sodanige bywerking plaasgevind het.

(6) Indien ’n motorvoertuig permanent vernietig is en die kennisgewing van sodanige vernietiging
is nie aangeteken in die kennisgewing soos verwys in subregulasie (1) (b) nie, moet die eienaar van
sodanige motorvoertuig, binne drie maande na die datum waarop die motorvoertuig permanent vernietig
geraak het—
(a)

die toepaslike registrasie-owerheid in kennis stel op vorm CNV soos in Bylae 2 aangedui,
dat sodanige motorvoertuig permanent vernietig is; en

(b)

indien nie alreeds het nie, voldoen aan al die vereistes van subregulasie (1).

(7) Indien ’n motorvoertuig permanent vernietig is en die kennisgewing van sodanige vernietiging
is nie aangeteken in die kennisgewing soos verwys in subregulasie (2) (a) of 2 (b) nie, moet die titelhouer
van sodanige motorvoertuig, binne drie maande na die datum waarop die motorvoertuig permanent
vernietig is—
(a)

die toepaslike registrasie-owerheid in kennis stel op vorm ADV soos in Bylae 2 aangedui,
dat sodanige motorvoertuig permanent vernietig is; en

(b)

indien nie alreeds het nie, voldoen aan al die vereistes van subregulasie (2).

55A. Prosedure indien motorvoertuig deur Suid-Afrikaanse Polisiediens in beslag geneem word
(1) Indien ’n motorvoertuig deur die Suid-Afrikaanse Polisiediens in beslag geneem word, moet die
eienaar van sodanige motorvoertuig—
(a)

die titelhouer onverwyld van die inbeslagneming in kennis stel;

(b)

binne drie maande na die datum waarop sodanige motorvoertuig aldus in beslag geneem is,
die toepaslike registrasie-owerheid op vorm BKB of MVR1A soos in Bylae aangedui
daarvan in kennis stel; en

(c)

die kwitansie deur die Suid-Afrikaanse Polisiediens uitgereik, wat aandui dat die genoemde
motorvoertuig inbeslag geneem is en die tydperk waarvoor die voertuig inbeslag geneem is,
aan die registrasie-owerheid voorlê.

(2) By ontvangs van die kennisgewing en kwitansie bedoel in subregulasie (1), moet die registrasieowerheid—
(a)

seker maak dat die kennisgewing in orde is;

(b)

die besonderhede wat betrekking het op die motorvoertuig in die register van motorvoertuie
bywerk; en

(c)

’n ontvangserkenning van die kennisgewing bedoel in subregulasie (1) (b), op vorm EOK
soos in Bylae 2 aangedui, aan die eienaar uitreik.

(3) Nieteenstaande enige bepaling tot die teendeel in hierdie regulasies vervat, indien ’n registrasieowerheid ingevolge subregulasie (2) (c) ontvangs van die kennisgewing bedoel in subregulasie (1) (b) erken
het, is die eienaar van die betrokke motorvoertuig vrygestel van aanspreeklikheid vir die lisensiëring van
sodanige motorvoertuig, vanaf die eerste dag van die maand wat volg op die maand waarin sodanige
ontvangserkenning uitgereik is, tot die eerste dag van die maand wat volg op die maand waarin die voertuig
deur die Suid-Afrikaanse Polisiediens vrygestel is: Met dien verstande dat ’n tydperk waartydens die
eienaar van sodanige motorvoertuig weens omstandighede buite sy of haar beheer nie in staat was om die
toepaslike registrasie-owerheid in kennis te stel nie, buite rekening gelaat word.
56. Nommer wat op motorvoertuig aangebring moet word
(1) Elke motorvoertuig moet ’n onderstelnommer hê wat uit hoogstens 17 alfa-numeriese karakters
bestaan, wat op sodanige motorvoertuig ingesny, ingedruk, gebosseer of permanent vasgesit is, en indien
van toepassing ’n enjinnommer wat uit hoogstens 20 alfa-numeriese karakters bestaan wat op die enjin van
sodanige motorvoertuig ingesny, ingedruk, gebosseer of permanent vasgesit is.
(1A) ’n Motorvoertuig wat vir die eerste keer op of na 1 September 2012 in die Republiek
geregistreer is, moet toegerus wees met mikroskyfies wat voldoen aan die vereistes van

standaardspesifikasie
Mikroskyfiestelsels”.

SABS

534-1

“Voertuigsekuriteit

–

Hele

voertuigmerking

Deel

1:

(2) Die onderstelnommer van elke motorkar, minibus, bus of goederevoertuig wat vir die eerste
keer op of na 1 Januarie 1996 geregistreer is, moet aan die volgende standaardspesifikasies voldoen:
(a)

SABS/1S0 3779 “Padvoertuie – Voertuigidentifikasienommer (VIN) – Inhoud en
struktuur”;

(b)

SABS/1S0 4030 “Padvoertuie – Voertuigidentifikasienommer (VIN) – Plasing en
aanbring”; en

(c)

SABS/1S0 3780 “Padvoertuie – Wêreldfabrikaat-identifikasiekode (WFI)”.

(3) Die titelhouer van ’n motorvoertuig—
(a)

wat nie ’n onderstelnommer dra nie;

(b)

wat, indien dit ’n selfgedrewe motorvoertuig is, nie ’n enjinnommer dra nie;

(c)

wat nie beide die nommers bedoel in paragrawe (a) en (b) dra nie, indien van toepassing;

(d)

waarvan die nommer bedoel in paragraaf (a) op ’n ander motorvoertuig verskyn; of

(e)

waarvan die nommer bedoel in paragraaf (a) of (b) verander, geskend of uitgewis is,

moet sodanige motorvoertuig by die Suid-Afrikaanse Polisiediens aanbied.
(4) Die Suid-Afrikaanse Polisiediens moet ’n nuwe onderstel- of enjinnommer of nuwe onderstelen enjinnommer, na gelang van die geval, ten aansien van die motorvoertuig bedoel in subregulasie (3)
uitreik.
(5) Die titelhouer van ’n motorvoertuig bedoel in subregulasie (3)—
(a)

sien toe dat die nommer uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Polisiediens soos bedoel in
subregulasie (4), op sodanige voertuig ingesny, ingedruk, gebosseer of permanent vasgesit
word; en

(b)

verkry klaring van die Suid-Afrikaanse Polisiediens ten aansien van die nommer bedoel in
paragraaf (a).

(c)

Dien mikroskyfies toe op sodanige motorvoertuig ingevolge die vereistes van SABS 534-1
indien nie alreeds toegedien nie met mikroskyfies wat vodoen aan vereistes van SABS 5341.

(6) Die nommer bedoel in subregulasie (5) is die onderstelnommer of die enjinnommer of onderstelen enjinnommer, na gelang van die geval, van die betrokke motorvoertuig.
(7) Die titelhouer bedoel in subregulasie (5) voorsien die registrasie-owerheid van die klaring bedoel
in daardie subregulasie en van die registrasiesertifikaat van die betrokke motorvoertuig.
(8) Die betrokke registrasie-owerheid moet, by betaling van die toepaslike gelde vir ’n duplikaat
dokument, soos bepaal deur die LUR van die betrokke provinsie, ’n nuwe registrasiesertifikaat aan die
titelhouer uitreik wat die nommer bedoel in subregulasie (5) weergee.
56A. Voertuigidentifikasienommer wat op ’n motorvoertuig aangebring moet word
’n Persoon moet nie ’n motorvoertuig wat vir die eerste keer op of na 1 Desember 2015 in die
Republiek geregistreer is op ’n openbare pad gebruik nie, tensy sodanige motorvoertuig toegerus is met ’n
metaalplaat of ’n self-klewende peutervrye metaal of plastiese etiket waarop die
voertuigidentifikasienommer soos beoog in regulasie 56 duidelik gedruk of gestempel is en sodanige plaat
of plastiese etiket vasgeheg is op ’n toeganklike plek op ’n deurpos, onder die enjinkap of op die raam van
die betrokke voertuig of in die geval van ’n sleepwa, op die linkerkant daarvan op enige opvallende plek,
wat nie verwyder, verander, uitgewis of geskend kan word nie en wat nie oordraagbaar is van een voertuig
na ’n ander nie:

Met dien verstande dat ’n voertuig met ’n gekombineerde voertuigidentifikasienommer en massadataplaat
aan die vereistes van hierdie regulasie voldoen.
57. Boetes vir laat registrasie of lisensiëring
(1) Indien ’n aansoek om die registrasie of lisensiëring van ’n motorvoertuig of die lisensiëring van
’n motorhandelnommer nie binne die tydperk in hierdie Hoofstuk bepaal, gedoen is nie, betaal die
titelhouer, eienaar of houer na gelang van die geval, ’n boete aan die toepaslike registrasie-owerheid,
bereken op een tiende van die toepaslike gelde soos deur die betrokke LUR bepaal vir elke maand of deel
van ’n maand waarin die gelde onbetaald bly: Met dien verstande dat so ’n boete nie meer mag wees as die
totale bedrag van die toepaslike gelde nie.
(2) Die betaling deur die titelhouer of eienaar van ’n motorvoertuig of houer van ’n
motorhandelnommer van registrasie- of lisensiegelde, of motorhandelnommerlisensiegelde, na gelang van
die geval, asook die boete bedoel in subregulasie (1), onthef nie sodanige titelhouer, eienaar of houer van
vervolging weens sy of haar versuim om sodanige motorvoertuig of motorhandelnommer betyds te
registreer of lisensieer nie, en sodanige vervolging onthef sodanige titelhouer, eienaar of houer nie van
aanspreeklikheid om die toepaslike gelde vir registrasie of lisensiëring, asook die boete bedoel in
subregulasie (1), te betaal nie.
(3) Die titelhouer of eienaar van ’n motorvoertuig of die houer van ’n motorhandelnommer wat ’n
aansoek op die toepaslike vorm by die toepaslike registrasie-owerheid om die registrasie of lisensiëring van
’n motorvoertuig of motorhandelnommer, na gelang van die geval, saam met die toepaslike gelde binne die
tydperk toegelaat, voorlê, maar versuim om enige toepaslike dokument of besonderhede wat deur die
registrasie-owerheid vereis mag word, te verskaf, is, ondanks andersluidende bepalings van hierdie
regulasie, nie vir enige boete aanspreeklik nie indien die registrasie-owerhede oortuig is dat die versuim toe
te skryf is aan omstandighede buite die beheer van sodanige titelhouer, eienaar of houer.
(4) Indien die betrokke LUR oortuig is dat betaling van registrasie- of lisensiegelde of
motorhandelnommerlisensiegelde vertraag is deur ’n oorsaak buite die beheer van die titelhouer of eienaar
van ’n motorvoertuig of houer van ’n motorhandelnommer of waaraan die titelhouer, eienaar of die houer
nie skuld het nie, kan hy of sy gelas dat ’n boete wat ten aansien van die registrasie of lisensiëring betaal
is, of soveel daarvan as wat die omstandighede na sy of haar mening regverdig, aan sodanige titelhouer,
eienaar of houer terugbetaal word.
(5) Boetes of gelde wat ingevolge hierdie Hoofstuk ten aansien van die registrasie of lisensiëring
van ’n motorvoertuig of ’n motorhandelnommer, na gelang van die geval, betaalbaar is, is ’n skuld
verskuldig aan die betrokke LUR en kan deur ’n registrasie-owerheid namens die betrokke LUR in ’n
bevoegde hof verhaal word.
58. Voertuie vrygestel van betaling van registrasie- en lisensiegelde
Ondanks andersluidende bepalings van hierdie regulasies, is registrasie- en lisensiegelde nie
betaalbaar nie ten opsigte van ’n motorvoertuig—
(a)

wat deur die Hoof van die Suid-Afrikaanse Weermag gesertifiseer is dat dit deur ’n
vriendskaplike Staat besit word en uitsluitlik bedoel is vir militêre doeleindes in die
Republiek; of

(b)

waarvan die eienaar ’n vreemde regering, ’n diplomaat wat ’n vreemde regering
verteenwoordig, ’n internasionale- of inter-regeringsorganisasie is, of enige persoon of klas
persone is wat die Minister van Buitelandse Sake bepaal.

59. Agterstallige gelde vir lisensiëring van motorvoertuig of motorhandel-nommer
(1) Indien aansoek gedoen word om die lisensiëring van ’n motorvoertuig of motorhandelnommer
in ’n maand wat volg op die maand waarin aanspreeklikheid vir die lisensiëring van sodanige motorvoertuig
of motorhandelnommer ontstaan het, is agterstallige lisensiegelde, bereken op een twaalfde per maand van
die jaarlikse lisensiegelde vanaf die eerste dag van die maand waarin aanspreeklikheid vir sodanige
lisensiëring ontstaan het, tot die laaste dag van die maand wat die maand voorafgaan waarin aansoek gedoen
is, betaalbaar.

(2) Indien ’n persoon wat enige boetes of gelde ingevolge die bepalings van hierdie Wet aan enige
registrasie-owerheid of bestuurslisensie-toetssentrum skuld, aansoek doen om enige transaksie, kan die
registrasie-owerheid of bestuurslisensie-toetssentrum by wie sodanige aansoek gedoen word, weier om die
transaksie waarvoor aansoek gedoen is, uit te voer, of in die geval van ’n aansoek om die lisensiëring van
’n motorvoertuig by ’n registrasie-owerheid, weier om die lisensieskyf aan die aansoeker uit te reik,
alvorens sodanige boetes en gelde betaal is, en enige bedrag wat betaal word, kan ter vereffening van
sodanige boetes en gelde wat verskuldig is, aangewend word.
(3) Indien ’n persoon wat ingevolge hierdie Wet ’n oortreding gepleeg het, versuim om in ’n
geregshof te verskyn en as gevolg van sodanige versuim ’n lasbrief vir inhegtenisneming aan sodanige
persoon uitgereik is, aansoek doen om ’n transaksie, kan die registrasie-owerheid of bestuurslisensietoetssentrum by wie sodanige aansoek gedoen word, weier om die transaksie waarvoor aansoek gedoen is,
uit te voer of in die geval van ’n aansoek vir die lisensiëring van ’n motorvoertuig by ’n registrasieowerheid, kan die registrasie-owerheid weier om ’n lisensieskyf aan die aansoeker uit te reik.
60. Respyttydperk
Indien daar ingevolge die bepalings van hierdie Hoofstuk voorsiening gemaak word vir ’n tydperk
waarin aansoek gedoen moet word, word sodanige tydperk uitgelê as ’n respyttydperk aan die aansoeker
toegelaat waarin hy of sy sodanige aansoek kan doen sonder om aanspreeklik te wees vir ’n boete bedoel
in regulasie 57, of vervolging omdat hy of sy sodanige aansoek nie betyds gedoen het nie.
61. Prosedure wanneer tjek geweier word
(1) Indien enige boetes of gelde wat ingevolge die bepalings van hierdie Hoofstuk vir ’n transaksie
verskuldig is per tjek betaal word en sodanige tjek by aanbieding geweier word, kan die betrokke
registrasie-owerheid die betrokke persoon skriftelik daarvan kennis gee en tensy die betrokke persoon binne
die tydperk deur die betrokke owerheid toegelaat sodanige tjek honoreer, moet die registrasie-owerheid ’n
heffing soos deur die betrokke LUR bepaal op die rekening van die betrokke persoon aanteken, en—
(a)

in die geval van die lisensiëring van ’n motorvoertuig waar ’n verandering van titelhouer of
eienaar nie plaasgevind het nie, die register van motorvoertuie wysig deur die vervaldatum
van die motorvoertuiglisensie wat aan die betrokke persoon uitgereik is by betaling van die
geweierde tjek (hierna die “nuwe lisensie” genoem) te vervang met die vervaldatum van die
motorvoertuiglisensie wat die persoon gehad het voordat die nuwe lisensie aan hom of haar
uitgereik is, waarop die nuwe lisensie geag word ongeldig te wees;

(b)

in die geval van die lisensiëring van ’n motorvoertuig waar ’n verandering van titelhouer of
eienaar plaasgevind het, of in die geval van die registrasie van ’n motorvoertuig, die
uitstaande bedrag op die rekening van die betrokke aansoeker in die register van
motorvoertuie aanteken;

(c)

in die geval van die lisensiëring van ’n motorhandelnommer waar ’n verandering van die
houer die motorhandelnommer nie plaasgevind het nie, die register van
motorhandelnommers wysig deur die vervaldatum van die motorhandelnommerlisensie wat
aan die betrokke persoon uitgereik is by betaling van die geweierde tjek (hierna die “nuwe
motorhandelnommerlisensie” genoem) te vervang met die vervaldatum van die
motorhandelnommerlisensie wat die persoon gehad het voordat die nuwe
motorhandelnommerlisensie aan hom of haar uitgereik is, waarop die nuwe
motorhandelnommerlisensie geag word ongeldig te wees;

(d)

in die geval van die lisensiëring van ’n motorhandelnommer waar ’n verandering van houer
van ’n motorhandelnommer plaasgevind het, of in die geval van die uitreiking van ’n
motorhandelnommer, die uitstaande bedrag op die rekening van die aansoeker in die register
van motorhandelnommers aangeteken; en

(e)

in die geval van alle ander transaksies, die uitstaande bedrag op die rekening van die
betrokke aansoeker aanteken.

(2) Die bedrag en die heffing in subregulasie (1) bedoel, moet deur die registrasie-owerheid verhaal
word op die wyse wat deur die betrokke LUR bepaal word.

(3) Die betrokke LUR kan in die register van motorvoertuie of in die register van
motorhandelnommers aanteken dat enige toekomstige betalings per tjek deur die betrokke aansoeker
geweier moet word.
62. Plig om inligting te verstrek
(1) Iemand wat deur die Direkteur-generaal van die betrokke Provinsiale Administrasie, ’n
verkeersbeampte, ’n inspekteur van lisensies, ’n ondersoeker van voertuie of die hoof- uitvoerende beampte
versoek word om inligting rakende ’n motorvoertuig of ’n motorvoertuigbak wat te eniger tyd in sy of haar
besit is of was, te verstrek, moet sodanige inligting verstrek.
(2) ’n Persoon moet die inligting verstrek wat deur die Direkteur-generaal van die betrokke
Provinsiale Administrasie, ’n verkeersbeampte, ’n inspekteur van lisensies, ’n ondersoeker van voertuie of
die hoof- uitvoerende beampte vereis word rakende enige aangeleentheid ten aansien waarvan die persoon
ingevolge die Wet verantwoordelik is.
63. Plig van registrasie-owerheid ten aansien van aantekeninge
(1) ’n Registrasie-owerheid moet vir elke motorvoertuig deur hom geregistreer of gelisensieer, en
vir elke motorhandelnommer deur die registrasie-owerheid uitgereik en gelisensieer, ’n lêer hou.
(2) Die registrasie-owerheid teken alle transaksies deur die registrasie-owerheid uitgevoer in die
toepaslike register aan en hou aantekening van sodanige transaksies.
64. Bevestiging van inligting ten aansien van motorvoertuig
(1) ’n Persoon kan op vorm MVR1A soos in Bylae 2 aangedui, by ’n registrasie-owerheid,
uitgesonderd die registrasie-owerheid van die Suid-Afrikaanse Polisiediens, aansoek doen om ’n
bevestigingsertifikaat ten aansien van ’n motorvoertuig.
(2) Die aansoek bedoel in subregulasie (1) gaan vergesel van—
(a)

die aanvaarbare identifikasie van die aansoeker en, in die geval van ’n liggaam van persone,
dié van sy gevolmagtigde en verteenwoordiger, en ’n volmag; en

(b)

die toepaslike gelde soos bepaal deur die LUR van die betrokke provinsie.

(3) Die registrasie-owerheid moet by ontvangs van die aansoek bedoel in subregulasie (1), indien
oortuig dat die aansoek in orde is, ’n bevestigingsertifikaat op vorm MVI soos in Bylae 2 aangedui, uitreik.
64A. Wyse van aansoek vir registrasie as ’n eksterne padverkeersregistergebruiker
(1) ’n Aansoek vir registrasie as ’n eksterne padverkeersregistergebruiker moet vergesel gaan van
’n motivering op skrif, aan die Minister.
(2) ’n Aansoek soos verwys na in subregulasie (1), moet vergesel gaan van—
(a)

die aanvaarbare identifikasie van die aansoeker, en indien die aansoeker ’n liggaam van
persone is, aanvaarbare identifikasie van sy gevolgmagtigde en verteenwoordiger, en ’n
volmag; en

(b)

enige ander aanvullende inligting of dokumente soos vereis mag word deur die Minister.

64B. Wyse van registrasie as ’n eksterne padverkeersregistergebruiker
(1) By ontvangs van die aansoek verwys na in regulasie 64A, moet die Minister—
(a)

verseker dat sodanige aansoek in orde is;

(b)

die Departement versoek—
(i) om die aansoeker te evalueer; en
(ii) ’n aanbeveling ten opsigte van die registrasie van die aansoeker voorlê;

(c)

die aangewese beampte van die Suid-Afrikaanse Polisiediens soos aangestel deur die
Voertuiguitkenningsafdeling en Beskermingseenheid versoek om ’n verslag ter aansien van
die aansoeker voor te lê, en so ’n verslag kan enige vorige veroordelings vermeld, en enige
sodanige beampte word hierby gemagtig om dienooreenkomstig verslag te lewer;

(d)

met deeglike inagneming van die evaluasie en aanbevelings van die Departement en die
Suid-Afrikaanse Polisiedienste, hom- of haarself tevrede stel dat die aansoeker bevoeg is
om geregistreer te word; en

(e)

na konsultasie met die LUR, die aansoeker van sy of haar besluit in kennis stel.

(2) Indien die Minister oortuig is dat die aansoeker as ’n eksterne padverkeersregistergebruiker
geregistreer kan word, moet hy of sy—
(a)

die aansoeker registreer onderworpe aan enige van al die voorwaardes soos bedoel in
regulasie 64C en, indien hy of sy dit goed ag, die voorwaardes soos deur die Minister bepaal;

(b)

die besonderhede wat betrekking het op die aansoeker in die register van eksterne
padverkeersregistergebruikers aanteken; en

(c)

aan die aansoeker ’n brief van bevestiging van registrasie uitreik, wat die voorwaardes
bedoel in paragraaf (a) insluit.

(3) Indien die Minister nie oortuig is dat die aansoeker as ’n eksterne padverkeersregistergebruiker
geregistreer kan word nie, stel hy of sy die aansoeker dienooreenkomstig in kennis.
64C. Voorwaardes vir registrasie as ’n eksterne padverkeersregistergebruiker
Die Minister moet vereis dat ’n eksterne padverkeersregistergebruiker, as ’n voorwaarde vir
registrasie, ’n kontrak teken wat die voorwaardes waaraan die eksterne padverkeerregistergebruiker moet
voldoen, bepaal.
64D. Wyse van opskorting of intrekking van registrasie van eksterne padverkeersregistergebruiker
(1) Indien die Minister van voorneme is om die registrasie van ’n eksterne
padverkeersregistergebruiker op te skort of in te trek, stel hy of sy sodanige eksterne
padverkeersregistergebruiker in kennis van die voorneme en die rede daarvoor.
(2) Die eksterne padverkeersregistergebruiker bedoel in subregulasie (1), kan, skriftelik vertoë aan
die Minister rig binne 14 dae na die datum van uitreiking van sodanige kennisgewing.
(3) Die Minister moet na behoorlike oorweging van enige vertoë wat ingevolge subregulasie (2)
gerig is, as daar is—
(a)

die registrasie van die betrokke eksterne padverkeersregistergebruiker intrek, of sodanige
registrasie opskort vir die tydperk wat hy of sy goed ag; of

(b)

die registrasie van die betrokke eksterne padverkeersregistergebruiker nie intrek of opskort
nie,

en die eksterne padverkeersregistergebruiker dienooreenkomstig in kennis stel.
(4) Die eksterne padverkeersregistergebruiker wie se registrasie ingetrek is, moet binne 14 dae na
kennisgewing van die uitreiking, die brief van bevestiging van registrasie aan die Minister voorlê.
(5) Indien die eksterne padverkeersregister gebruiker nie langer begerig is om as sodanige
geregistreer te wees nie, moet hy of sy die Minister skriftelik in kennis stel.
65. Uitvoer van motorvoertuig
(1) Indien die eienaar van ’n motorvoertuig, uitgesonderd ’n vervaardiger of bouer van ’n nuwe
motorvoertuig, van voorneme is om die motorvoertuig uit te voer, stel die eienaar die toepaslike registrasieowerheid daarvan in kennis op vorm MVR1A of BKB, soos in Bylae 2 aangedui, na gelang van die geval,

en sodanige kennisgewing gaan vergesel van ’n Suid-Afrikaanse Polisiediensklaring ten aansien van
sodanige voertuig.
(2) By ontvangs van die skriftelike magtiging bedoel in subregulasie (1), moet die toepaslike
registrasie-owerheid die betrokke motorvoertuig vir ’n Suid-Afrikaanse Polisiediensklaring verwys.
(3) Die eienaar van die motorvoertuig bedoel in subregulasie (1), moet die toepaslike registrasieowerheid dienooreenkomstig op vorm CNV soos in Bylae 2 aangedui, in kennis stel en sodanige
kennisgewing moet vergesel gaan van ’n Suid-Afrikaanse Polisiediensklaring ten opsigte van sodanige
voertuig bedoel in subregulasie (2).
(4) By ontvangs van die kennisgewing bedoel in subregulasie (3) en die Suid-Afrikaanse
Polisiediens-klaring bedoel in subregulasie (2), moet die registrasie-owerheid—
(a)

die besonderhede wat betrekking het op sodanige motorvoertuig in die register van
motorvoertuie bywerk; en

(b)

ontvangs van sodanige kennisgewing op vorm EOK soos in Bylae 2 aangedui, erken.

(5) Indien ’n registrasie-owerheid ingevolge subregulasie (4) (b) ontvangs van die kennisgewing
bedoel in subregulasie (3) erken het, is die eienaar van die betrokke motorvoertuig vrygestel van
aanspreeklikheid vir die lisensiëring van sodanige motorvoertuig, vanaf die eerste dag van die maand na
die maand waarin sodanige erkenning uitgereik is: Met dien verstande dat ’n tydperk waartydens die eienaar
van sodanige motorvoertuig as gevolg van omstandighede buite sy of haar beheer nie in staat was om die
toepaslike registrasie-owerheid in kennis te stel nie, nie in ag geneem moet word nie.
(6) Indien ’n motorvoertuigrekord bygewerk is ingevolge subregulasie (4) (a), moet die rekord van
die motorvoertuig na die argief van die register geskuif word op enige datum, vyf jaar na die datum waarop
sodanige bywerking plaasgevind het.
66. Wyse waarop massametingsertifikaat verkry moet word
(1) ’n Massametingsertifikaat uitgereik op ’n vorm soortgelyk aan vorm MMC, of op vorm MMC
soos in Bylae 2 aangedui, moet deur die aansoeker op sy of haar eie onkoste vanaf ’n persoon in beheer van
’n geregistreerde weegbrugfasiliteit verkry word.
(2) Die tarra van ’n motorvoertuig bedoel in subregulasie (1) moet in die teenwoordigheid van ’n
geregistreerde weegbrugoperateur wat in diens van die fasiliteit bedoel in subregulasie (1), vasgestel word.
(3) ’n Massametingsertifikaat wat kragtens hierdie regulasie uitgereik word, moet die volgende
inligting bevat:
(a)

Die onderstelnommer uitgedruk in hoogstens 17 alfa-numeriese karakters;

(b)

die lisensienommer van die motorvoertuig, indien toepaslik;

(c)

’n algemene beskrywing van die motorvoertuig;

(d)

die tarra van die motorvoertuig uitgedruk in kilogram in hoogstens vyf syfers;

(e)

die naam en adres van die liggaam wat die massametingsapparaat beheer;

(f)

die naam en identiteitsnommer van die persoon bedoel in subregulasie (2);

(g)

die datum waarop die motorvoertuig geweeg is; en

(h)

die naam van die registrasie-owerheid wat die massametingsapparaat soos bedoel in
subregulasie (1) goedgekeur het.

67. Vervaardiger, bouer of invoerder moet sertifikaat voorsien
’n Vervaardiger, bouer of invoerder, na gelang van die geval, moet wanneer hy of sy ’n
motorvoertuig wat deur hom of haar vervaardig, gebou of ingevoer is, van die hand sit, die nuwe titelhouer
van die motorvoertuig voorsien van ’n sertifikaat bedoel in regulasie 8 (2) (e).
68. Registrasiesertifikaat moet onder sekere omstandighede deur eienaar en titelhouer voorgelê
word

(1) Ondanks die bepalings van regulasie 52 (3), moet die titelhouer of eienaar van ’n motorvoertuig,
indien hy of sy in besit is van ’n registrasiesertifikaat wat uitgereik is kragtens padverkeerswetgewing wat
voorheen in werking was, sodanige sertifikaat aan die toepaslike registrasie-owerheid of, nuwe titelhouer,
na gelang van die geval, oorhandig.
(2) Ondanks die bepalings van regulasies 54 (3) (b) en 55 (2) (b), indien die eienaar in besit is van
die betrokke registrasiesertifikaat wat kragtens padverkeerswetgewing wat voorheen in werking was
uitgereik is, moet hy of sy sodanige sertifikaat aan die titelhouer voorlê.
HOOFSTUK IV
Motorhandelnommers, tydelike en spesiale permitte
Deel I
Motorhandelnommers
69. Motorvoertuie kan in sekere omstandighede kragtens motorhandelnommer gebruik word
(1) Ondanks andersluidende bepalings van hierdie Hoofstuk, kan ’n vervaardiger, bouer en
invoerder wat geregistreer is, ’n motortransportondernemer of motorhandelaar ’n motorvoertuig wat nie
andersins op ’n openbare pad gebruik mag word nie, kragtens ’n motorhandelnommer wat ingevolge hierdie
Deel uitgereik is, op ’n openbare pad gebruik vir doeleindes van—
(a)

die aflewering van sodanige motorvoertuig deur ’n motortransportondernemer in die loop
van sy of haar besigheid;

(b)

die aflewering in die Republiek, verkoop, verruiling, herstel of bou van ’n permanente
struktuur op sodanige motorvoertuig deur ’n motorhandelaar;

(c)

die aflewering in die Republiek of toetsing deur die vervaardiger, invoerder of bouer van
sodanige motorvoertuig;

(d)

’n ondersoeker van voertuie te bereik, met die doel van ondervraging en toetsing deur
sodanige ondersoeker van voertuie.

Met dien verstande dat indien sodanige motorvoertuig bo-op ’n ander motorvoertuig gelaai word en indien
enige deel van die motorvoertuig wat bo-op sodanige ander motorvoertuig gelaai is, op ’n openbare pad
gebruik word, moet die motorvoertuig wat bo-op die ander motorvoertuig gelaai is, ’n motorhandelnommer
op die voorgeskrewe wyse vertoon.
(2) Iemand wat ’n bank is soos in die Bankwet, 1990 (Wet No. 94 van 1990), omskryf, en wat ’n
kredietgewer is ten aansien van ’n motorvoertuig wat—
(a)

aan ’n afbetalingsverkooptransaksie of ’n huurtransaksie onderworpe is; en

(b)

hy op ’n openbare pad wil gebruik met die doel om sodanige motorvoertuig weer in besit te
neem,

kan, indien sodanige motorvoertuig nie andersins aldus gebruik mag word nie, sodanige motorvoertuig
kragtens ’n motorhandelnommer wat ingevolge hierdie Deel uitgereik is, op ’n openbare pad gebruik.
(3) Niemand mag ’n motorvoertuig op ’n openbare pad kragtens ’n motorhandelnommer gebruik
nie behalwe vir die doeleindes in hierdie regulasie bedoel.
(4) Niemand mag ’n motorvoertuig waar geen voorneme bestaan om in die Republiek ingevolge
bepalings van hierdie Wet geregistreer te word nie, onder ’n motorhandelnommer gebruik nie.
70. Wyse van aansoek om motorhandelnommer
(1) ’n Aansoek om ’n motorhandelnommer word by die toepaslike registrasie-owerheid op vorm
MHN1 soos in Bylae 2 aangedui, gedoen en gaan vergesel van—

(a)

aanvaarbare identifikasie van die aansoeker en, indien die aansoeker ’n liggaam van persone
is, dié van sy gevolmagtigde en verteenwoordiger, en ’n volmag; en

(b)

die toepaslike gelde soos bepaal deur die LUR van die betrokke provinsie, en indien van
toepassing, die boetes en agterstallige gelde bedoel in regulasies 57 en 59.

(2) Die aansoeker bedoel in subregulasie (1) moet die aantal motorhandelnommers waarmee hy of
sy uitgereik wil word, en die doel waarvoor hy of sy met sodanige motorhandelnommers uitgereik wil word,
aandui.
71. Motorhandelnommerstelsel
(1) Die betrokke LUR kan, behoudens subregulasie (2), by kennisgewing in die Provinsiale Koerant
’n motorhandelnommerstelsel vir die betrokke provinsie instel.
(2) ’n Motorhandelnommerstelsel wat ingevolge subregulasie (1) ingestel word, bestaan uit—
(a)

die letter “A” gevolg deur twee letters, drie syfers en die lisensiemerk van die betrokke
provinsie soos beoog in regulasie 27 (1); of

(b)

drie of vier syfers gevolg deur die lisensiemerk van die registrasie-owerheid soos beoog in
regulasie 27 (2) (a) (i),

maar mag nie uit klinkers, behalwe die letter “A” soos bedoel in paragraaf (a), of die letter Q bestaan nie.
72. Wyse van uitreiking van motorhandelnommer
(1) By ontvangs van die aansoek om ’n motorhandelnommer—
(a)

stel die registrasie-owerheid homself tevrede dat die aansoeker daarop geregtig is om met
’n motorhandelnommer uitgereik te word; en

(b)

kan die registrasie-owerheid, en indien die aansoeker dit verlang, moet die registrasieowerheid ’n aanslag uitreik wat die boetes en gelde weergee wat ingevolge regulasie
70 (1) (b) vir die uitreiking van ’n motorhandelnommer betaalbaar is.

(2) By betaling van die boetes en gelde bedoel in subregulasie (1), moet die registrasie-owerheid,
behoudens die bepalings van regulasie 59 (2), en indien oortuig dat die aansoek in orde is—
(a)

die besonderhede met betrekking tot die aansoeker in die register van motorhandelnommers
aanteken;

(b)

op die voorwaardes wat sodanige registrasie-owerheid dienstig ag, soveel
motorhandelnommerregistrasiesertifikate uitreik op vorm MHN2 soos in Bylae 2 aangedui,
as waarvoor aansoek gedoen is; en

(c)

indien die aansoek geweier word, die aansoeker dienooreenkomstig inlig.

73. Motorhandelnommer moet gelisensieer word
Elke motorhandelnommer ingevolge regulasie 72 uitgereik, word deur die houer van sodanige
motorhandelnommer ooreenkomstig die bepalings van hierdie Deel by die toepaslike registrasie-owerheid
gelisensieer.
74. Datum waarop motorhandelnommer gelisensieer moet word
(1) Aanspreeklikheid vir die lisensiëring van ’n motorhandelnommer bedoel in regulasie 73,
ontstaan op—
(a)

die datum van uitreiking van die motorhandelnommer registrasiesertifikaat bedoel in
regulasie 72; of

(b)

die eerste dag van die maand na die datum waarop die lisensie van die motorhandelnommer
ingevolge regulasie 77 verval.

(2) Indien dit in enige siviele of kriminele geding in geskil is of ’n beweerde datum die datum bedoel
in subregulasie (1) is, word die datum wat beweer word die datum in subregulasie (1) bedoel te wees, in
die afwesigheid van getuienis tot die teendeel, geag die datum bedoel in gemelde subregulasie te wees.
75. Wyse van aansoek om motorhandelnommerlisensie
(1) ’n Aansoek—
(a)

om die lisensiëring van ’n motorhandelnommer word terselfdertyd en op dieselfde vorm as
die vir die aansoek om ’n motorhandelnommer bedoel in regulasie 70 (1), deur die houer
van die motorhandelnommer gedoen; of

(b)

om ’n nuwe motorhandelnommerlisensie word binne 21 dae na die datum van
aanspreeklikheid bedoel in regulasie 74 (1) (b) op die vorm bedoel in regulasie 70 (1), deur
die houer van die motorhandelnommerlisensie gedoen.

(2) Die aansoek bedoel in subregulasie (1) gaan vergesel van die toepaslike gelde soos bepaal deur
die LUR van die betrokke provinsie en, indien van toepassing, die boetes en agterstallige gelde bedoel in
regulasies 57 en 59.
76. Wyse van lisensiëring van motorhandelnommer
(1) By ontvangs van die aansoek om lisensiëring van ’n motorhandelnommer, kan die registrasieowerheid, en indien die aansoeker dit verlang, moet sodanige registrasie-owerheid, ’n aanslag uitreik wat
die toepaslike gelde soos bepaal deur die LUR van die betrokke provinsie en, indien van toepassing, die
boetes en agterstallige gelde bedoel in regulasies 57 en 59, vir die lisensiëring van die betrokke
motorhandelnommer, weergee.
(2) Die registrasie-owerheid moet, behoudens die bepalings van regulasie 59 (2), by betaling van
die gelde en boetes bedoel in subregulasie (1), en indien oortuig dat die aansoek in orde is—
(a)

die motorhandelnommer lisensieer;

(b)

die besonderhede met betrekking tot die betrokke motorhandelnommer in die register van
motorhandelnommers bywerk;

(c)

’n motorhandelnommerlisensie op vorm MHN3, soos in Bylae 2 aangedui, uitreik; en

(d)

as bewys van die besit van sodanige motorhandelnommerlisensie, behoudens die bepalings
van regulasie 78 (5), ’n motorhandelnommerlisensieskyf uitreik op vorm MHN3 soos in
Bylae 2 aangedui, wat in swart ink wat nie verbleik nie, voltooi is.

77. Geldigheidsduur van motorhandelnommerlisensie en motorhandelnommerlisensieskyf
(1) Behoudens
subregulasie
(2),
is
’n
motorhandelnommerlisensie
en
motorhandelnommerlisensieskyf geldig vir ’n tydperk van 12 maande vanaf die eerste dag van die maand
waarin sodanige lisensie of skyf uitgereik is, en die vervaldatum van sodanige motorhandelnommerlisensie
moet op die motorhandelnommerlisensie en lisensieskyf aangedui word.
(2) Indien die houer van sodanige motorhandelnommer voor die vervaldatum van die huidige
motorhandelnommerlisensie en motorhandelnommerlisensieskyf om ’n nuwe motorhandelnommerlisensie
en lisensieskyf ingevolge regulasie 75 (1) (b) aansoek doen, word die geldigheidsduur van die nuwe lisensie
en lisensieskyf bereken vanaf die eerste dag van die maand wat volg op die vervaldatum van die huidige
lisensie en lisensieskyf.
78. Motorhandelnommerlisensieaanslag
(1) Indien die betrokke LUR dit dienstig ag, kan hy of sy ’n motorhandelnommerlisensieaanslag vir
’n nuwe motorhandelnommerlisensie aan die posadres van die houer van ’n motorhandelnommer stuur op
vorm MVL2 soos in Bylae 2 aangedui.
(2) By ontvangs van die motorhandelnommerlisensieaanslag, lê die houer vir doeleindes van
aansoek om ’n nuwe motorhandelnommerlisensie die aanslag saam met die toepaslike gelde soos deur die
betrokke LUR bepaal en die boetes en agterstallige gelde bedoel in regulasies 57 en 59 aan die toepaslike

registrasie-owerheid voor, en
motorhandelnommerlisensie.

sodanige

voorlegging

dien
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’n
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(3) Die registrasie-owerheid moet by voorlegging van die toepaslike gelde, boetes en agterstallige
gelde bedoel in subregulasie (2), en indien die aansoek in orde is, die motorhandelnommer lisensieer op die
wyse beoog in regulasie 76 (2).
(4) Indien die houer nie die motorhandelnommerlisensieaanslag bedoel in subregulasie (1) ontvang
het nie, doen sodanige houer aansoek om ’n nuwe motorhandelnommerlisensie op die wyse beoog in
regulasie 75 (1) (b).
(5) Indien ’n motorhandelnommer ingevolge die bepalings van hierdie Deel gelisensieer moet word,
en ’n aansoek om die lisensiëring van die motorhandelnommer nie binne drie maande na die vervaldatum
bedoel in regulasie 77 ontvang word nie, moet die registrasie-owerheid die motorhandelnommer intrek.
(6) Die intrekking van ’n motorhandelnommer ingevolge subregulasie (5) onthef nie die houer van
die motorhandelnommer van die aanspreeklikheid vir die betaling van die boetes en agterstallige
lisensiegelde bedoel in regulasies 57 en 59 nie.
79. Prosedure vir verandering van besonderhede van houer van motorhandelnommer
(1) Indien die pos- of straatadres, die gevolmagtigde of die verteenwoordiger van die houer van ’n
motorhandelnommer verander, moet sodanige houer, binne 21 dae na sodanige verandering—
(a)

die toepaslike registrasie-owerheid op vorm NRL of MHN1 soos in Bylae 2 aangedui van
sodanige verandering in kennis stel; en

(b)

ingevolge regulasie 32A (3) bewys lewer van sodanige verandering.

(2) Indien die naam of identiteitsnommer soos weergegee in die aanvaarbare identifikasie van die
houer van ’n motorhandelnommer verander, moet sodanige houer binne 21 dae na sodanige verandering—
(a)

die toepaslike registrasie-owerheid op vorm MHN1 of NRL soos in Bylae 2 aangedui, in
kennis stel;

(b)

die nuwe aanvaarbare identifikasie voorlê; en

(c)

elke motorhandelnommerregistrasiesertifikaat wat aan hom of haar uitgereik is, voorlê.

(3) Waar die gevolmagtigde of verteenwoordiger van die houer van ’n motorhandelnommer
verander, gaan die kennisgewing bedoel in subregulasie (1) vergesel van die aanvaarbare identifikasie van
die gevolmagtigde of verteenwoordiger, en ’n nuwe volmag.
(4) By ontvangs van die kennisgewing in subregulasie (1) of (2) bedoel, moet die registrasieowerheid—
(a)

seker maak dat sodanige kennisgewing in orde is;

(b)

die besonderhede met betrekking tot die betrokke persoon of liggaam van persone in die
register van motorhandelnommers bywerk;

(c)

. . . . . . (geskrap)

(d)

in die geval van ’n kennisgewing ingevolge subregulasie (2), by betaling van die toepaslike
gelde vir die uitreiking van ’n duplikaat dokument soos deur die LUR van die betrokke
provinsie bepaal, ’n nuwe motorhandelnommerregistrasiesertifikaat aan die houer uitreik.

(5) Indien ’n motorhandelnommer deur ’n vennootskap gehou word en een van die vennote kom te
sterwe of hou op om ’n vennoot van die vennootskap te wees of ’n nuwe vennoot word daartoe toegelaat,
of indien ’n persoon die besigheid van ’n—
(a)

motortransport ondernemer;

(b)

vervaardiger;

(c)

bouer;

(d)

invoerder;

(e)

motorhandelaar; of

(f)

bank, soos omskryf in die Bankwet, 1990 (Wet No. 94 van 1990),

van die boedel van ’n oorlede eggenoot verkry en daar ten aansien van sodanige besigheid ’n
motorhandelnommer van krag is, bly elke sodanige motorhandelnommer, ondanks andersluidende
bepalings van hierdie Deel, van krag vir die onverstreke tydperk van die betrokke
motorhandelnommerlisensie ten aansien van sodanige vennootskap of besigheid, en daardie vennootskap
of nuwe eienaar van die besigheid word geag die houer van die motorhandelnommer te wees.
80. Intrekking van motorhandelnommer
(1) Wanneer ook al die houer van ’n motorhandelnommer, na die mening van die betrokke LUR, ’n
bepaling van hierdie Hoofstuk in die loop van die dryf van die besigheid van ’n motortransport ondernemer,
vervaardiger, bouer, invoerder, motorhandelaar of bank soos omskryf in die Bankwet, 1990 (Wet No. 94
van 1990), na gelang van die geval, oortree het, kan sodanige LUR sodanige nommer intrek.
(2) Indien ’n motorhandelnommer bedoel in subregulasie (1) ingetrek is, oorhandig die houer van
sodanige nommer onverwyld die motorhandelnommerregistrasiesertifikaat, motorhandelnommerlisensie,
motorhandelnommerlisensieskyf en die plaat bedoel in regulasie 82 aan die toepaslike registrasie-owerheid
vir die ontsiering van sodanige registrasiesertifikaat en sodanige lisensie en die vernietiging van sodanige
lisensieskyf.
(3) Indien—
(a)

die houer van ’n motorhandelnommer nie meer sodanige nommer nodig het nie; of

(b)

die houer van ’n motorhandelnommer ophou om die besigheid bedoel in subregulasie (1) te
dryf,

doen sodanige houer onverwyld by die toepaslike registrasie-owerheid op vorm MHN1 soos in Bylae 2
aangedui, aansoek om die intrekking van sodanige motorhandelnommer, en sodanige aansoek gaan vergesel
van
die
toepaslike
motorhandelnommerregistrasiesertifikaat,
motorhandelnommerlisensie,
motorhandelnommerlisensieskyf en die plaat bedoel in regulasie 82.
(4) By ontvangs van die aansoek bedoel in subregulasie (3), moet die registrasie-owerheid—
(a)

die motorhandelnommer intrek;

(b)

die motorhandelnommerregistrasiesertifikaat en die motorhandelnommerlisensie ontsier;

(c)

die motorhandelnommerlisensieskyf vernietig; en

(d)

die besonderhede wat betrekking het op die motorhandelnommer dienooreenkomstig in die
register van motorhandelnommers bywerk.

81. Nommer in voorgeskrewe gebied uitgereik
’n Nommer wat ’n soortgelyke doel as die van ’n motorhandelnommer het, en wat in ’n
voorgeskrewe gebied ooreenkomstig die wette van so ’n gebied uitgereik is, word vir die tydperk waarvoor,
en onderworpe aan die voorwaardes waarop, dit uitgereik was, by die toepassing van hierdie Deel geag ’n
motorhandelnommer te wees wanneer sodanige nommer op ’n motorvoertuig wat op ’n openbare pad in
die Republiek gebruik word, vertoon word.
82. Vertoon van motorhandelnommer en motorhandelnommerlisensieskyf
(1) ’n Motorhandelnommer word op ’n plaat bedoel in regulasie 35 en ooreenkomstig die bepalings
van daardie regulasie vertoon: Met dien verstande dat ’n motorvoertuig, uitgesonderd ’n motorfiets,
motordriewiel, motorvierwiel of sleepwa, toegerus word met slegs een sodanige nommerplaat aan die
agterkant van die motorvoertuig, en sodanige plaat moet—
(a)

indien die motorvoertuig ’n agterruit het, aan die binnekant van sodanige ruit vertoon word
in ’n regop posisie en sodat elke letter en syfer van sodanige plaat duidelik leesbaar is
wanneer dit van die agterkant van die motorvoertuig beskou word; of

(b)

indien die motorvoertuig nie ’n agterruit het nie of die agterruit te klein is om die
motorhandelnommer te vertoon, op die agterkant van die motorvoertuig vertoon word in ’n
regop posisie en sodat elke letter en syfer van sodanige plaat duidelik leesbaar is wanneer
dit van die agterkant van die motorvoertuig beskou word.

(2) ’n Motorhandelnommerlisensieskyf wat ingevolge regulasie 76 uitgereik is, word op die
binnekant van die deursigtige voorkant van ’n duursame waterdigte houer aangeheg.
(3) Die waterdigte houer bedoel in subregulasie (2) word aan die motorhandel nommerplaat vasgesit
sodat die drukwerk op die voorkant van die motorhandelnommerlisensieskyf duidelik leesbaar is soos
beoog in subregulasie (1).
(4) Geen motorhandelnommer moet permanent aan enige motorvoertuig aangeheg word nie. Met
dien verstande dat die motorhandelnommer wat vertoon word op die motorvoertuig wat deur ’n
geregistreerde vervaardiger, bouer of invoerder getoets word, op so ’n wyse aangeheg kan word dat die
motorhandelnommer nie met geraasmetings inmeng nie.
83. Reg van appèl na LUR
(1) Enigiemand wat veronreg voel oor die weiering van ’n registrasie-owerheid om aan hom of haar
’n motorhandelnommer uit te reik, kan binne 21 dae na die datum van sodanige weiering, skriftelik teen die
weiering na die betrokke LUR appelleer, en so ’n persoon moet terselfdertyd ’n afskrif van die appèl aan
die betrokke registrasie-owerheid beteken.
(2) Na ontvangs van die afskrif van die appèl bedoel in subregulasie (1), verstrek die registrasieowerheid onverwyld aan die betrokke LUR die redes vir die weiering waarop die appèl betrekking het.
(3) Ten einde ’n appèl ingevolge subregulasie (1) te beslis, kan die betrokke LUR van elke party by
die appèl vereis om die inligting en getuienis te verstrek wat hy of sy nodig ag.
(4) Die LUR kan na oorweging van die appèl die beslissing gee wat hy of sy goedvind.
Deel II
Tydelike en spesiale permitte
84. Omstandighede waarin motorvoertuig op openbare pad kragtens tydelike of spesiale permit
gebruik kan word
(1) ’n Persoon wat ’n motorvoertuig op ’n openbare pad wil gebruik wat ingevolge Hoofstuk III van
hierdie Wet in die Republiek geregistreer en gelisensieer moet word, maar nie geregistreer en gelisensieer
is nie of ingevolge Hoofstuk III van hierdie Wet geregistreer is maar nie gelisensieer is nie, en wat nie
anders op ’n openbare pad gebruik mag word nie, kan—
(a)

indien hy of sy die eienaar van sodanige motorvoertuig is, ’n tydelike permit ten aansien
van die motorvoertuig verkry ten einde die motorvoertuig op ’n openbare pad te gebruik
asof dit geregistreer en gelisensieer is, indien die voertuig—
(i) in die Republiek deur of aan sodanige persoon afgelewer word;
(ii) in die Republiek deur of aan’n motorhandelaar afgelewer word; of
(iii) ingevolge Hoofstuk III van die Wet, geregistreer en gelisensieer moet word, maar slegs
gedurende die tydperk toegelaat vir sodanige registrasie en lisensiëring; of

(b)

’n spesiale permit ten aansien van sodanige motorvoertuig verkry ten einde die
motorvoertuig op ’n openbare pad te gebruik asof dit geregistreer en gelisensieer is, met die
doel om—
(i) sodanige motorvoertuig in die Republiek te toets;
(ii) na ’n plek te gaan of terugkeer van ’n plek in die Republiek waar herstelwerk aan
sodanige motorvoertuig uitgevoer moet word of is;
(iii) ’n ondersoeker van voertuie of massametingsapparaat te bereik; of

(iv) sodanige motorvoertuig terug te neem soos beoog in regulasie 69 (2).
(2) ’n Tydelike permit—
(a)

word nie ten aansien van ’n motorvoertuig bedoel in regulasie 138 (1) uitgereik nie, tensy
’n sertifisering van padwaardigheid ten aansien van sodanige motorvoertuig voorgelê word;
of

(b)

wat blanko is, mag slegs aan ’n motorhandelaar uitgereik word.

(3) Die eienaar van ’n motorvoertuig wat gelisensieer is en wat nie onverwyld aan die bepalings van
regulasie 35 of 36 kan voldoen nie, kan ’n tydelike permit verkry ten einde die motorvoertuig op ’n openbare
pad te gebruik.
(4) ’n Spesiale permit magtig nie die houer van sodanige permit om persone of goedere in die
betrokke motorvoertuig op ’n openbare pad te vervoer nie.
(5) ’n Tydelike of spesiale permit moet nie uitgereik word ten opsigte van ’n motorvoertuig wat
ingevolge bepalings van die Wet nie bedoel is om in die Republiek geregistreer te wees nie tensy sodanige
motorvoertuig reeds ingevolge Hoofstuk III van die Wet in die Republiek geregistreer is.
(6) Geen persoon moet ’n motorvoertuig gebruik wat ingevolge bepalings van die Wet nie bedoel
is om in die Republiek onder ’n tydelike of spesiale permit geregistreer te wees nie, tensy sodanige
motorvoertuig reeds ingevolge Hoofstuk III van die Wet in die Republiek geregistreer is.
85. Wyse van aansoek om tydelike of spesiale permit
(1) Indien ’n motorhandelaar ’n reeks blanko tydelike permitte nodig het, doen hy of sy by die
toepaslike registrasie-owerheid op vorm MHN1 soos in Bylae 2 aangedui, aansoek.
(2) Indien ’n tydelike of spesiale permit vir ’n motorvoertuig vereis word, moet die aansoek om
sodanige permit by die toepaslike registrasie-owerheid op vorm TSP1 soos in Bylae 2 aangedui, gedoen
word: Met dien verstande dat indien ’n motorvoertuig van ’n motorhandelaar verkry word, die eienaar van
die motorvoertuig ’n tydelike permit van sodanige motorhandelaar kan kry.
(3) ’n Aansoek bedoel in subregulasie (1) of (2) gaan vergesel van—
(a)

die aanvaarbare identifikasie van die aansoeker, en indien die aansoeker ’n liggaam van
persone is, dié van sy gevolmagtigde en verteenwoordiger, en ’n volmag;

(b)

die toepaslike gelde soos deur die LUR van die betrokke provinsie bepaal en, indien van
toepassing, die boetes en agterstallige gelde bedoel in regulasies 57 en 59; en

(c)

in die geval van motorvoertuie bedoel in regulasie 84 (2) (a), ’n sertifisering van
padwaardigheid.

86. Tydelike of spesiale permitnommerstelsel
(1) Die betrokke LUR kan, behoudens subregulasie (2), by kennisgewing in die Provinsiale Koerant
’n tydelike of spesiale permitnommerstelsel vir die betrokke provinsie instel.
(2) ’n Tydelike of spesiale permitnommerstelsel ingevolge subregulasie (1) ingestel, bestaan uit—
(a)

die letter “E”, gevolg deur twee letters, drie syfers en die lisensiemerk van die betrokke
provinsie soos beoog in regulasie 27 (1); of

(b)

die lisensiemerk van die betrokke registrasie-owerheid soos beoog in regulasie
27 (2) (a) (i), gevolg deur vier of vyf syfers en die letter “P”,

maar mag nie klinkers, behalwe die letter “E” in paragraaf (a) bedoel, of die letter Q insluit nie.
87. Wyse van uitreiking van tydelike of spesiale permit
(1) By ontvangs van die aansoek bedoel in regulasie 85 (1) of (2), kan die registrasie-owerheid, en
indien die aansoeker dit verlang, moet die registrasie-owerheid, ’n aanslag uitreik wat die toepaslike gelde
soos bepaal deur die LUR van die betrokke provinsie, en indien van toepassing, die boetes en agterstallige
gelde bedoel in regulasies 57 en 59, weergee.

(2) By voorlegging van die aanslag en by betaling van die gelde en boetes bedoel in subregulasie
(1), moet die registrasie-owerheid, behoudens die bepalings van regulasie 59 (2), en indien oortuig dat die
aansoek in orde is—
(a)

die besonderhede wat betrekking het op—
(i) die aansoeker; en
(ii) die datum, nommer en plek van uitreiking van ’n sertifisering van padwaardigheid
bedoel in regulasie 85 (3) (c), indien van toepassing,
in die register van motorvoertuie aanteken; en

(b)

’n reeks blanko tydelike permitte of ’n behoorlik voltooide tydelike of spesiale permit, na
gelang van die geval, op vorm TP of SP soos in Bylae 2 aangedui, uitreik.

(3) Die motorhandelaar bedoel in regulasie 85 (2)—
(a)

voltooi by betaling van die toepaslike gelde bedoel in regulasie 85 (3) (b), die tydelike
permit en teenblad op vorm TP soos in Bylae 2 aangedui;

(b)

reik die tydelike permit aan die eienaar van die betrokke motorvoertuig uit en behou die
teenblad; en

(c)

bring die datum, nommer en plek van uitreiking van ’n sertifisering van padwaardigheid
bedoel in regulasie 85 (3) (c), op die teenblad aan, indien van toepassing.

(4) ’n Permit uitgereik ten aansien van ’n motorvoertuig in ’n voorgeskrewe gebied ingevolge enige
wet betreffende motorvoertuie wat in daardie gebied van krag is en wat dieselfde doel dien as ’n tydelike
of spesiale permit word, indien die bepalings van die wet van sodanige voorgeskrewe gebied betreffende
die gebruik van ’n motorvoertuig op ’n openbare pad kragtens sodanige permit nagekom word, vir die
tydperk waarvoor, en onderworpe aan die voorwaardes waarop, dit uitgereik was, geag ’n tydelike of
spesiale permit, na gelang van die geval, te wees wat kragtens hierdie Deel uitgereik is.
(5) Geen motorhandelaar reik ’n tydelike permit wat nie ingevolge subregulasie (2) (b) aan sodanige
motorhandelaar uitgereik is nie, of meer as een permit aan dieselfde persoon ten aansien van dieselfde
motorvoertuig, uit nie.
(6) ’n Registrasie-owerheid kan te eniger tyd na redelike kennisgewing aan ’n motorhandelaar,
beveel dat alle ongebruikte tydelike permitte teruggegee word, of genoemde handelaar kan sodanige
permitte teruggee, sonder dat enige bedrag terugbetaalbaar is.
88. Geldigheidsduur van tydelike en spesiale permitte
(1) Die aanvangsdatum en vervaldatum van ’n tydelike permit en spesiale permit, na gelang van die
geval, word op sodanige permit aangeteken, en sodanige permit is—
(a)

in die geval van ’n tydelike permit, geldig vir ’n tydperk van 21 dae, bereken—
(i) ten aansien van ’n motorvoertuig wat gelisensieer is en ten opsigte waarvan die eienaar
nie onverwyld aan die bepalings van regulasie 35 of 36 kan voldoen nie, vanaf die
datum van uitreiking van die tydelike permit; of
(ii) ten aansien van enige ander motorvoertuig, vanaf die datum waarop aanspreeklikheid
vir die lisensiëring van sodanige motorvoertuig ontstaan; of

(b)

in die geval van ’n spesiale permit, geldig vir ’n tydperk van drie dae bereken vanaf die
datum deur die aansoeker in die aansoekvorm gespesifiseer: Met dien verstande dat
sodanige datum nie meer as sewe dae na die datum waarop aansoek gedoen is, mag wees
nie.

(2) Die bepalings van subregulasie (1) is nie van toepassing ten opsigte van blanko tydelike permitte
wat aan ’n motorhandelaar ingevolge regulasie 87 (2) (b) uitgereik is nie.
89. Vertoon van tydelike of spesiale permit

(1) ’n Permit wat ten aansien van ’n motorvoertuig ingevolge regulasie 87 (2) (b) of 87 (3) (b)
uitgereik is, word—
(a)

indien sodanige motorvoertuig ’n agterruit het, aan die binnekant van sodanige ruit in die
onderste linkerhoek, indien die motorvoertuig van agter gesien word, vertoon sodat die
inskrywing daarop leesbaar is deur die glas; of

(b)

indien sodanige motorvoertuig nie ’n agterruit het nie, op ’n opvallende plek op die
agterkant van die motorvoertuig, vertoon.

(2) Niemand gebruik op ’n openbare pad ’n motorvoertuig nie waarop ’n tydelike of spesiale permit
of enigiets wat voorgee om sodanige permit te wees, vertoon word wat nie op sodanige motorvoertuig van
toepassing is nie.
(3) Niemand gebruik op ’n openbare pad ’n motorvoertuig waarop ’n tydelike of spesiale permit
vertoon word wat op enige wyse onduidelik of onleesbaar geword het nie, behalwe indien sodanige permit
tydelik onduidelik of onleesbaar is as gevolg van ’n rede buite die beheer van die bestuurder van sodanige
motorvoertuig.
90. Plig van motorhandelaar ten aansien van tydelike permit
’n Motorhandelaar moet—
(a)

ten aansien van elke tydelike permit wat deur hom of haar aan ’n aansoeker ingevolge
regulasie 87 (3) (b) uitgereik is, ’n aantekening hou by wyse van die voltooide teenblad, ten
einde die naam en adres van die aansoeker vas te stel, en indien van toepassing, om die
datum, nommer en plek van uitreiking van ’n sertifisering van padwaardigheid vas te stel;
en

(b)

binne 14 dae na die datum van uitreiking van die tiende permit in ’n boek, elke boek van 10
teenblaaie wat voltooi is aan die toepaslike registrasie-owerheid terugstuur.
HOOFSTUK V
Geskiktheid van bestuurders
Deel I
Bestuurslisensie-toetssentrums

91. Wyse van aansoek om registrasie van bestuurslisensie-toetssentrum en identifisering van
bestuursverteenwoordiger en toetsbeampte vir bestuurslisensies
(1) ’n Aansoek om die registrasie van ’n bestuurslisensie-toetssentrum ingevolge artikel 8 van die
Wet word gedoen op vorm BTS in Bylae 2 aangedui gedoen, en ’n bestuursverteenwoordiger en die
toetsbeamptes vir bestuurslisensies word op sodanige vorm met betrekking tot die betrokke
bestuurslisensie-toetssentrum geïdentifiseer.
(2) ’n Aansoek bedoel in subregulasie (1) gaan vergesel van aanvaarbare identifikasie van die
betrokke bestuurslisensie-toetssentrum, die bestuursverteenwoordiger en die toetsbeamptes vir
bestuurslisensies, wat kragtens subregulasie (1) geïdentifiseer is.
92. Vereistes vir registrasie as bestuurslisensie-toetssentrum
Die vereistes vir registrasie van ’n bestuurslisensie-toetssentrum is soos gespesifiseer in die
handleiding van die Departement, “Minimum Vereistes vir Registrasie en Gradering van
Bestuurderslisensie-toetssentrums” wat deur die Minister by kennisgewing in die Staatskoerant gepubliseer
is.
93. Wyse van registrasie van bestuurslisensie-toetssentrum
(1) Die LUR moet, by ontvangs van ’n aansoek ingevolge regulasie 91 gedoen—

(a)

van die inspektoraat van bestuurslisensie-toetssentrums vereis om—
(i) die betrokke toetssentrum ooreenkomstig die vereistes in regulasie 92 bedoel, te
evalueer; en
(ii) die toepaslike gradering daarvan ingevolge regulasie 95 aan te beveel; en

(b)

met behoorlike inagneming van die evaluasie en aanbevelings van die inspektoraat van
bestuurslisensie-toetssentrum, homself of haarself tevrede te stel dat die betrokke
toetssentrum aan die vereistes in regulasie 92 bedoel, voldoen.

(2) (a) Indien die LUR ingevolge subregulasie (1) (b) tevrede is, moet hy of sy—
(i) sodanige toetssentrum gradeer ingevolge regulasie 95;
(ii) die besonderhede van sodanige toetssentrum in die register van bestuurslisensietoetssentrums in regulasies 331 (4) (a) (ii) bedoel, aanteken; en
(iii) ’n registrasiesertifikaat op vorm SR soos in Bylae 2 aangedui aan sodanige aansoeker
uitreik.
(b) Indien die LUR nie tevrede is dat die betrokke toetssentrum aan die vereistes bedoel in
regulasie 92 voldoen nie, weier hy of sy om sodanige toetssentrum te registreer en stel die aansoeker
diensooreenkomstig in kennis.
94. Verandering van registrasiebesonderhede
(1) Die bestuursverteenwoordiger wat ingevolge regulasie 91 geïdentifiseer is, stel die LUR en die
inspektoraat van bestuurslisensie-toetssentrums binne 14 dae na enige verandering van die besonderhede
wat ingevolge regulasie 91 ingedien is, op vorm BTS soos in Bylae 2 aangedui, van sodanige verandering
in kennis.
(2) By ontvangs van ’n kennisgewing in subregulasie (1) bedoel, werk die LUR die register van
bestuurslisensie-toetssentrums in regulasie 331 (4) (a) (ii) bedoel, dienooreenkomstig by.
95. Grade van bestuurslisensie-toetssentrums
(1) Die LUR, met behoorlike inagneming van die evaluasie en aanbeveling van die inspektoraat van
bestuurslisensie-toetssentrums, gradeer ’n bestuurslisensie-toetssentrum as graad A, B, C, D, E, of F, na
gelang van die geval, indien sodanige bestuurslisensie-toetssentrum aan die toepaslike graderingsvereistes
soos bedoel in regulasie 92 voldoen.
(2) ’n Bestuurslisensie-toetssentrum wat ingevolge subregulasie (1) gegradeer is—
(a)

as ’n graad A-bestuurslisensie-toetssentrum, is gemagtig om ’n persoon vir ’n
leerlinglisensie van enige kode of ’n bestuurslisensie van enige kode te ondersoek en te
toets;

(b)

as ’n graad B-bestuurslisensie-toetssentrum, is gemagtig om ’n persoon vir ’n
leerlinglisensie van enige kode of ’n bestuurslisensie van die kodes B, EB, C1, C, EC1 en
EC te ondersoek en te toets;

(c)

as ’n graad C-bestuurslisensie-toetssentrum, is gemagtig om ’n persoon vir ’n
leerlinglisensie van enige kode of ’n bestuurslisensie van die kodes A1, A en B te ondersoek
en te toets;

(d)

as ’n graad D-bestuurslisensie-toetssentrum, is gemagtig om ’n persoon vir ’n
leerlinglisensie van enige kode of ’n bestuurslisensie van die kode B te ondersoek en te
toets;

(e)

as ’n graad E-bestuurslisensie-toetssentrum, is gemagtig om ’n persoon vir ’n
leerlinglisensie van enige kode te ondersoek en te toets;

(f)

as ’n graad F-bestuurslisensie-toetssentrum, is gemagtig om ’n bestuurslisensie van enige
kode wat in ’n identiteitsdokument vervat is en voor 1 Maart 1998 uitgereik is, ingevolge
artikel 19 van die Wet te vervang; en

(g)

as ’n graad A-, B-, C-, D- of E-bestuurslisensie-toetssentrum, is ondanks andersluidende
bepalings van hierdie regulasies gemagtig om ’n bestuurslisensie van enige kode wat voor
1 Maart 1998 uitgereik is, ingevolge artikel 19 van die Wet te vervang, of om ’n
bestuurslisensie of internasionale bestuurspermit ingevolge artikel 20 (3), 23 (4) of 24 (3)
van die Wet te vervang.

96. Wyse van opskorting of intrekking van registrasie van bestuurslisensie-toetssentrum
(1) Die LUR moet, sodra hy of sy in kennis gestel is dat ’n geregistreerde bestuurslisensietoetssentrum nie aan die bepalings van regulasie 92 voldoen nie, of op ’n aanbeveling soos beoog in
regulasie 97 (1) (e), onmiddellik die inspektoraat van bestuurslisensie-toetssentrums versoek om die
bestuurslisensie-toetssentrum te ondersoek.
(2) Die LUR moet, by die oorweging van die opskorting of intrekking van die registrasie van ’n
bestuurslisensie-toetssentrum—
(a)

die bestuursverteenwoordiger wat ingevolge regulasie 91 (1) geïdentifiseer is, in kennis stel
van die versuim van die bestuurslisensie-toetssentrum om aan die vereistes van regulasie 92
te voldoen; en

(b)

van die bestuursverteenwoordiger vereis om binne 14 dae vanaf die datum van vermelde
kennisgewing, op skrif aan te dui—
(i) die rede vir sodanige versuim; en
(ii) die besonderhede van die maatreëls wat getref is om sodanige versuim reg te stel en te
voorkom.

(3) Indien die LUR nie tevrede is met die rede of maatreëls bedoel in subregulasie (2) (b) nie, moet
hy of sy die bestuursverteenwoordiger inlig, en kan die registrasie van die bestuurslisensie-toetssentrum—
(a)

opskort; of

(b)

intrek.

(4) Indien die LUR die registrasie van ’n bestuurslisensie-toetssentrum opskort of intrek, moet hy
of sy—
(a)

die bestuurslisensie-toetssentrum in kennis stel van die opskorting of intrekking en die rede
daarvoor en, in die geval van opskorting, die tydperk daarvan; en

(b)

in die Provinsiale Koerant kennis gee van die opskorting of intrekking bedoel in paragraaf
(a);

(5) Die bestuursverteenwoordiger van ’n bestuurslisensie-toetssentrum waarvan die registrasie
ingetrek is, moet binne 14 dae nadat hy of sy van die intrekking in kennis gestel is, aan die LUR voorlê—
(a)

die registrasiesertifikaat bedoel in regulasie 93 (2) (a) (iii) wat ten opsigte van die
bestuurslisensie-toetssentrum uitgereik is;

(b)

enige dokument wat deur die bestuurslisensie-toetssentrum gehou word maar nie uitgereik
is nie; en

(c)

’n rekonsiliasie van vorms gehou en uitgereik, en blanko vorms.

97. Bevoegdhede en pligte van inspektoraat van bestuurslisensie-toetssentrums
(1) Die inspektoraat van bestuurslisensie-toetssentrums—
(a)

evalueer ingevolge regulasie 93 (1) (a) die betrokke bestuurslisensie-toetssentrum in
ooreenstemming met die vereistes bedoel in regulasie 92, en doen aan die LUR ’n
aanbeveling oor—
(i) die geskiktheid van sodanige sentrum om as ’n bestuurslisensie-toetssentrum
geregistreer te wees; en
(ii) die gradering van sodanige sentrum;

(b)

doen ten minste een inspeksie per jaar met betrekking tot elke geregistreerde
bestuurslisensie-toetssentrum om die standaarde wat by sodanige sentrum toegepas word,
te kontroleer;

(c)

adviseer enige bestuurslisensie-toetssentrum oor die verbetering en instandhouding van
toetsfasiliteite en prosedures by sodanige sentrum indien dit nodig geag word;

(d)

beveel, wanneer nodig, by die LUR die opskorting of intrekking van die registrasie van ’n
toetsbeampte vir bestuurslisensies aan; en

(e)

beveel, wanneer nodig, by die LUR aan om die registrasie van ’n bestuurslisensietoetssentrum op te skort, af te gradeer of te kanselleer.

(2) ’n Persoon wat namens die inspektoraat van bestuurslisensie-toetssentrums optree, kan te enige
redelike tyd, met inagneming van die vereistes bedoel in regulasie 92, sonder voorafgaande
kennisgewing—
(a)

die perseel van enige bestuurslisensie-toetssentrum betree;

(b)

enige rekord van die bestuurslisensie-toetssentrum inspekteer;

(c)

enige persoon ten opsigte van enige aangeleentheid wat verband hou met die bedryf van die
bestuurslisensie-toetssentrum in paragraaf (a) bedoel, ondervra; en

(d)

’n toetsbeampte vir bestuurslisensies, wanneer sodanige toetsbeampte ’n persoon ondersoek
of toets vir ’n bestuurslisensie, in enige motorvoertuig vergesel met die doel om genoemde
toetsbeampte te evalueer.

98. . . . . . . (geskap)
Deel II
Leerling- en bestuurslisensies
99. Kategorieë van leerling- en bestuurslisensies, motorvoertuigklasse wat betrekking het op
elke lisensiekategorie en magtiging deur sodanige lisensies verleen
(1) Die kategorieë van leerlinglisensies en die motorvoertuigklasse wat betrekking het op elke kode
van leerlinglisensie is:
(a)

Kode 1: Motorfiets met of sonder syspan of motordriewiel;

(b)

Kode 2: Motorvoertuig, behalwe ’n motorfiets of motordriewiel, waarvan die tarra nie
3 500 kilogram oorskry nie, ’n minibus, bus of goederevoertuig waarvan die bruto
voertuigmassa nie 3 500 kilogram oorskry nie, ’n gelede motorvoertuig of kombinasie van
’n motorvoertuig en ’n sleepwa waarvan die bruto kombinasiemassa van die voorspanmotor
of trekvoertuig nie 3 500 kilogram oorskry nie, of ’n trekker; en

(c)

Kode 3: Enige motorvoertuig of kombinasie van motorvoertuie, behalwe ’n motorfiets of
motordriewiel.

(2) (a) Die houer van ’n leerlinglisensie moet, uitgesonderd waar sodanige lisensie betrekking het
op ’n motorvoertuig wat geen sitplek vir ’n passasier het nie of op ’n motorfiets, wanneer hy of sy die
betrokke voertuig bestuur, in of op daardie voertuig vergesel word deur, en onder die regstreekse
persoonlike toesig wees van, ’n persoon wat langs hom of haar sit of wat reg agter hom of haar sit waar so
’n persoon nie langs hom of haar kan sit nie, en wat in besit is van ’n lisensie, uitgesonderd ’n leerling- of
soortgelyke lisensie, wat hom of haar magtig om genoemde klas motorvoertuig te bestuur.
(b) ’n Leerlinglisensie ten opsigte van ’n motorfiets magtig nie die houer daarvan om ’n motorfiets
op ’n openbare pad te bestuur terwyl ’n ander persoon vervoer word nie.
(c) ’n Leerlinglisensie magtig nie die bestuur van ’n motorvoertuig terwyl persone teen
vergoeding vervoer word nie, uitgesonderd ’n persoon wat die houer van ’n leerlinglisensie ingevolge
paragraaf (a) vergesel.

(3) ’n Leerlinglisensie uitgereik voor 1 Maart 1998, met ’n kode vermeld in die eerste kolom van
die tabel hieronder word beskou as ’n leerlinglisensie met die kode wat daarteenoor in die tweede kolom
van die tabel vermeld word:
KODE VAN LEERLINGLISENSIE UITGEREIK
VOOR
1 MAART 1998

NUWE KODE
LEERLINGLISENSIE

Kode 01, 02, 03, 04 en 15 of ’n kode 12 vir voorgemelde
kodes ......................................................................................

Kode 1

Kode 05, 06, 07, 08 of ’n kode 12 vir voorgemelde
kodes ......................................................................................

Kode 2

Kodes 10, 11, 13 en 14 of ’n kode 12 vir voorgemelde
kodes ......................................................................................

Kode 3

(4) (a) Die kategorieë van bestuurslisensies word aangedui deur die kodes vermeld in die eerste
kolom van die tabel hieronder, waarvan elkeen betrekking het op die motorvoertuigklasse daarteenoor
vermeld in die tweede kolom van die tabel en magtig die houer van sodanige kode om die motorvoertuie
daarteenoor vermeld in die tweede kolom en die derde kolom van die tabel te bestuur: Met dien verstande
dat by die toepassing van hierdie subregulasie die begrip “goederevoertuig” nie ’n voorspanmotor insluit
nie—
KOD
E

MOTORVOERTUIGKLAS

MAGTIGING

A1

’n Motorfiets sonder ’n syspan wat ’n enjin met ’n
silinderinhoud het wat nie 125 kubieke sentimeter
oorskry nie of wat deur elektriese krag aangedryf
word, maar sluit nie in nie—
(i) ’n voertuig deur elektriese krag, verkry van
opgaarbatterye, aangedryf en wat deur ’n
voetganger beheer word; of
(ii) ’n voertuig waarvan die tarra nie 230
kilogram oorskry nie en wat spesiaal ontwerp
en gebou is, en nie slegs aangepas is nie, vir
die gebruik van ’n persoon wat ly aan ’n
liggaamlike gebrek of gestremdheid of
bejaarde persoon, en uitsluitlik deur so ’n
persoon gebruik word.

Sluit die magtiging in om—
(i) (aa) ’n motorfiets met ’n
syspan;
(bb) ’n motordriewiel,
wat ’n enjin het met ’n
silinderinhoud wat nie
125 kubieke
sentimeter oorskry
nie; en
(ii) ’n voertuig met pedale en ’n
enjin of ’n elektriese motor
wat ’n integrerende deel
daarvan vorm of daaraan
vasgeheg is en wat ontwerp
of aangepas is om deur
middel van sodanige pedale,
enjin of motor, of beide
sodanige pedale en enjin of
motor aangedryf te word,
te bestuur.

A

’n Motorfiets sonder ’n syspan wat ’n enjin met ’n
silinderinhoud het wat 125 kubieke sentimeter
oorskry.

Sluit die magtiging in om—
(i) ’n motorfiets met ’n syspan;
(ii) ’n motordriewiel; and
(iii) enige ander motorvoertuig
waarvoor ’n kode A1bestuurslisensies vereis
word,
te bestuur.

B

’n Motorvoertuig, uitsluitend ’n motorfiets,
motordriewiel, trekker en ’n motorvoertuig wat ’n
tipe mobiele landbou- of nywerheidstoerusting of

Sluit die magtiging in om—
(i) ’n trekker; en
(ii) ’n motorvoertuig wat ’n tipe
mobiele landbou- of

-masjinerie is wat nie hoofsaaklik vir die vervoer
van persone of goedere ontwerp is nie, synde—
(i) ’n motorvoertuig. insluitend ’n motorryhuis,
waarvan die tarra nie 3 500 kilogram oorskry
nie; of
(ii) ’n minibus, ’n bus of ’n goederevoertuig
waarvan die bruto voertuigmassa nie 3 500
kilogram oorskry nie,
met of sonder ’n sleepwa waarvan die bruto
voertuigmassa nie 750 kilogram oorskry nie, maar
sluit nie ’n gelede motorvoertuig in nie.

nywerheidstoerusting of
-masjinerie is wat nie
hoofsaaklik vir die vervoer
van persone of goedere
ontwerp is nie,
met of sonder ’n sleepwa te
bestuur.

C1

’n Motorvoertuig, uitsluitend ’n motorfiets,
motordriewiel, trekker en ’n motorvoertuig wat ’n
tipe mobiele landbou- of nywerheidstoerusting of
-masjinerie is wat nie hoofsaaklik vir die vervoer
van persone of goedere ontwerp is nie, synde—
(i) ’n motorvoertuig waarvan die tarra 3 500
kilogram oorskry, maar nie 16 000 kilogram
oorskry nie; of
(ii) ’n minibus, ’n bus of ’n goederevoertuig
waarvan die bruto voertuigmassa 3 500
kilogram oorskry, maar nie 16 000 kilogram
oorskry nie,
met of sonder ’n sleepwa waarvan die bruto
voertuigmassa nie 750 kilogram oorskry nie, maar
sluit nie ’n gelede motorvoertuig in nie.

Sluit die magtiging in om enige
ander motorvoertuig waarvoor ’n
kode B-bestuurslisensie vereis
word, te bestuur.

C

’n Motorvoertuig, uitsluitend ’n motorfiets,
motordriewiel, trekker en ’n motorvoertuig wat ’n
tipe mobiele landbou- of nywerheidstoerusting of
-masjinerie is wat nie hoofsaaklik vir die vervoer
van persone of goedere ontwerp is nie, synde ’n
bus of ’n goederevoertuig, waarvan die bruto
voertuigmassa 16 000 kilogram oorskry, met of
sonder ’n sleepwa waarvan die bruto
voertuigmassa nie 750 kilogram oorskry nie, maar
sluit nie ’n gelede motorvoertuig in nie.

Sluit die magtiging in om enige
motorvoertuig waarvoor ’n kode
B- of C1-bestuurslisensie vereis
word, te bestuur.

EB

’n Motorvoertuig, uitsluitend ’n motorfiets,
motordriewiel, trekker en ’n motorvoertuig wat ’n
tipe mobiele landbou- of nywerheidstoerusting of
-masjinerie is wat nie hoofsaaklik vir die vervoer
van persone of goedere ontwerp is nie, synde—
(i) ’n gelede motorvoertuig waarvan die bruto
kombinasiemassa van die voorspanmotor nie
3 500 kilogram oorskry nie;
(ii) ’n kombinasie van—
(aa) ’n motorvoertuig waarvan die tarra nie
3 500 kilogram oorskry nie; of
(bb) ’n minibus, bus of goederevoertuig
waarvan die bruto voertuigmassa nie
3 500 kilogram oorskry nie,
met ’n sleepwa waarvan die bruto voertuigmassa
750 kilogram oorskry.

Sluit die magtiging in om enige
motorvoertuig waarvoor ’n kode
B-bestuurslisensie vereis word, te
bestuur.

EC1

’n Motorvoertuig, uitsluitend ’n motorfiets,
motordriewiel, trekker en ’n motorvoertuig wat ’n
tipe mobiele landbou- of nywerheidstoerusting of
-masjinerie is wat nie hoofsaaklik vir die vervoer
van persone of goedere ontwerp is nie, synde—

Sluit die magtiging in om enige
motorvoertuig waarvoor ’n kode
B-, C1- of EB-bestuurslisensie
vereis word, te bestuur.

(i) ’n gelede motorvoertuig, waarvan die bruto
kombinasiemassa van die voorspanmotor
3 500 kilogram oorskry maar nie 16 000
kilogram oorskry nie;
(ii) ’n kombinasie van—
(aa) ’n motorvoertuig waarvan die tarra
3 500 kilogram oorskry maar nie
16 000 kilogram oorskry nie; of
(bb) ’n minibus, bus of goederevoertuig
waarvan die bruto voertuigmassa
3 500 kilogram oorskry maar nie
16 000 kilogram oorskry nie,
met ’n sleepwa waarvan die bruto voertuigmassa
750 kilogram oorskry.
EC

’n Motorvoertuig, uitsluitend ’n motorfiets,
motordriewiel, trekker en ’n motorvoertuig wat ’n
tipe mobiele landbou- of nywerheidstoerusting of
-masjinerie is wat nie hoofsaaklik vir die vervoer
van persone of goedere ontwerp is nie, synde—
(i) ’n gelede motorvoertuig waarvan die bruto
kombinasiemassa van die voorspanmotor
16 000 kilogram oorskry; of
(ii) ’n kombinasie van ’n bus of goederevoertuig,
waarvan die bruto voertuigmassa 16 000
kilogram oorskry,
met ’n sleepwa, waarvan die bruto voertuigmassa
750 kilogram oorskry.

Sluit die magtiging in om enige
motorvoertuig waarvoor ’n kode
B-, C1-, C-, EB- of EC1bestuurslisensie vereis word, te
bestuur.

(b) Die houer van ’n bestuurslisensie van die kode vermeld in die tabel hieronder wat uitgereik
is voor 1 Maart 1998, soos beoog in artikel 19 of 20 van die Wet (hierna na verwys as die “ou lisensie”),
moet, behoudens paragraaf (bA), op aansoek ingevolge regulasie 111 of 112, onderskeidelik, ingevolge
regulasie 108 met ’n bestuurslisensie (hierna na verwys as die “nuwe lisensie”) van die kode wat vermeld
word teenoor die ou lisensie in die eerste kolom van die tabel hieronder, uitgereik word.

LISENSIEKODES

LISENSIE UITGEREIK OP OF NA
IMPLEMENTERING VAN
ARTIKEL 13 VAN DIE
ALGEMENE VERVOERWYSIGINGSWET, 1995

LISENSIE
UITGEREIK OP OF
NA 1990/06/01
MAAR VOOR DIE
IMPLEMENTERING
VAN ARTIKEL 13
VAN DIE
ALGEMENE
VERVOERWYSIGINGSWET,
1995

LISENSIE
UITGEREIK OP OF
NA 1985/12/31
MAAR VOOR
1990/06/01

LISENSIE
UITGEREIK OP OF
NA 1972/02/01
MAAR VOOR
1985/12/31

LISENSIE
UITGEREIK OP OF
NA 1967/01/01
MAAR VOOR
1972/02/01

LISENSIE
UITGEREIK VOOR
1967/01/01

A1

Kode 01: ’n Motorfiets met of sonder
’n syspan, of ’n motordriewiel, met ’n
enjin met ’n silinderkapasiteit wat nie
125cm3 oorskry nie; of wat deur
elektriese krag aangedryf word, of
wat ’n voertuig is soos beoog in
paragraaf (b) van die
woordomskrywing van
“motorvoertuig” vervat in artikel 1
van die Wet.

Kode 01: ’n
Motorfiets sonder ’n
syspan met ’n enjin
met ’n
silinderkapasiteit wat
nie 50cm oorskry nie;
of wat deur elektriese
krag aangedryf word,
of wat ’n voertuig is
soos beoog in
paragraaf (b) van die
woordomskrywing
van “motorvoertuig”
vervat in artikel 1 van
die Wet.

’n Motorfiets sonder
’n syspan met ’n enjin
met ’n
silinderkapasiteit wat
nie 50cm oorskry nie;
of wat deur elektriese
krag aangedryf word,
of wat ’n voertuig is
soos beoog in
paragraaf (b) van die
woordomskrywing
van “motorvoertuig”
vervat in artikel 1 van
die
Padverkeerordonnansi
e en algemeen bekend
as “Kode 01”.

Motorfiets sonder ’n
syspan met ’n enjin
met ’n
silinderkapasiteit wat
nie 50cm oorskry nie;
en algemeen bekend
as “Kode 01”.

Motorfiets sonder ’n
syspan met ’n enjin
met ’n
silinderkapasiteit wat
nie 50cm oorskry nie;
en algemeen bekend
as “Kode 01”.

Motorfiets sonder ’n
syspan met ’n enjin
met ’n
silinderkapasiteit wat
nie 50cm oorskry nie;
en algemeen bekend
as “Kode 01”.
“Kode 03”.

A

Kode 15: ’n Motorfiets met of sonder
’n syspan, of ’n motordriewiel, met ’n
enjin met ’n silinderkapasiteit wat
125cm3 oorskry.

(i) Kode 02: ’n
Motorfiets
sonder ’n syspan
met ’n enjin met
’n
silinderkapasitei

(i) ’n Motorfiets
sonder ’n syspan
met ’n enjin met
’n
silinderkapasitei
t wat 50cm3

(i) ’n Motorfiets
sonder ’n syspan
met ’n enjin met
’n
silinderkapasitei
t wat 50cm3

(i) ’n Motorfiets
sonder ’n syspan
met ’n enjin met
’n
silinderkapasitei
t wat 50cm3

(i) ’n Motorfiets
sonder ’n syspan
met ’n enjin met
’n
silinderkapasitei
t wat 50cm3

B

EB

t wat 50cm3
oorskry en nie
250cm3 oorskry
nie;
(ii) Kode 15: ’n
Motorfiets
sonder ’n syspan
met ’n enjin met
’n
silinderkapasitei
t wat 250cm3
oorskry;
(iii) Kode 03: ’n
Motorfiets met
’n syspan; en
(iv) Kode 04: ’n
motordriewiel.

oorskry en
algemeen
bekend as
“Kode 02”;
(ii) ’n motorfiets
met ’n syspan en
algemeen
bekend as
“Kode 03”; en
(iii) ’n
motordriewiel,
algemeen
bekend as
“Kode 04”.

oorskry en
algemeen
bekend as
“Kode 02”;
(ii) ’n motorfiets
met ’n syspan en
algemeen
bekend as
“Kode 03”; en
(iii) ’n
motordriewiel,
algemeen
bekend as
“Kode 04”.

oorskry,
algemeen
bekend as
“Kode 02”; en
(ii) ’n motorfiets
met ’n syspan en
’n
motordriewiel,
algemeen
bekend as
“Kode 03”.

(i) Kode 05: ’n Trekker;
(ii) Kode 06: ’n Motorvoertuig wat
deur elektriese krag aangedryf
word en van ’n klas is soos
beoog in Kode 07 soos na
verwys in item (iii);
(iii) Kode 07: ’n Motorvoertuig
synde ’n tipe mobiele landbouof nywerheidstoerusting of masjinerie nie hoofsaaklik vir
die vervoer van persone of
goedere nie, waarvan die tipe in
die bestuurslisensie
gespesifiseer is; en
(iv) Kode 12: ’n Motorvoertuig van
’n klas soos beoog in Kode 05
of Kode 07 soos na verwys in
item (i) of (iii), na gelang van
die geval, wat spesiaal
aangepas, gebou of toegerus is
vir die gebruik van ’n fisiesgestremde persoon.

(i) (i) Kode 05:
’n Trekker;
(ii) Kode 06: ’n
Motorvoertuig
wat deur
elektriese krag
aangedryf word
en van ’n klas is
soos beoog in
Kode 07 soos na
verwys in item
(iii);
(iii) Kode 07: ’n
Motorvoertuig
synde ’n tipe
mobiele
landbou- of
nywerheidstoeru
sting of masjinerie nie
hoofsaaklik vir
die vervoer van
persone of
goedere nie,
waarvan die tipe
in die
bestuurslisensie
gespesifiseer is;
en
(iv) Kode 12: ’n
Motorvoertuig
van ’n klas soos
beoog in Kode
05 of Kode 07
soos na verwys
in item (i) of
(iii), na gelang
van die geval,
wat spesiaal
aangepas, gebou
of toegerus is vir
die gebruik van
’n fisiesgestremde
persoon.

(i)’n Trekker wat nie
deur elektriese
krag aangedryf
word nie en
algemeen
bekend as
“Kode 05”;
(ii)’n motorvoertuig
wat deur
elektriese krag
aangedryf word
en van ’n klas
soos beoog in
item (iii) is, en
algemeen
bekend as
“Kode 06”;
(iii)’n Motorvoertuig
synde ’n tipe
mobiele
landbou- of
nywerheidstoeru
sting of masjinerie nie
hoofsaaklik vir
die vervoer van
persone of
goedere nie,
waarvan die tipe
in die
bestuurslisensie
gespesifiseer is
en algemeen
bekend is as
“Kode 07”; en
(iv)Kode 12: ’n
Motorvoertuig
van ’n klas soos
beoog in item (i)
of (iii), na
gelang van die
geval, wat
spesiaal
aangepas, gebou
of toegerus is vir
die gebruik van
’n fisiesgestremde
persoon.

(i) ’n Trekker wat
nie deur
elektriese krag
aangedryf word
nie en algemeen
bekend as
“Kode 05”;
(ii) ’n
Motorvoertuig
wat deur
elektriese krag
aangedryf word
van ’n klas soos
beoog in item
(iii) en algemeen
bekend as
“Kode 06”;
(iii) ’n
Motorvoertuig
synde ’n tipe
mobiele
landbou- of
nywerheidstoeru
sting of masjinerie nie
hoofsaaklik vir
die vervoer van
persone of
goedere nie,
waarvan die tipe
in die
bestuurslisensie
gespesifiseer is
en algemeen
bekend as
“Kode 07”; en
(iv) Kode 12: ’n
Motorvoertuig
van ’n klas soos
beoog in item (i)
of (iii), na
gelang van die
geval, wat
spesiaal
aangepas, gebou
of toegerus is vir
die gebruik van
’n fisiesgestremde
persoon.

(i) ’n
Motorvoertuig
synde ’n tipe
mobiele
landbou- of
nywerheidstoeru
sting of masjinerie nie
hoofsaaklik vir
die vervoer van
persone of
goedere nie,
waarvan die tipe
in die
bestuurslisensie
gespesifiseer is;
en
(ii) ’n
Motorvoertuig
van ’n klas soos
beoog in item (i)
wat spesiaal
aangepas, gebou
of toegerus is vir
die gebruik van
’n fisiesgestremde
persoon,
algemeen
bekend as
“Kode 12”.

(i) Kode 06: ’n Motorvoertuig wat
deur elektriese krag aangedryf
word en van ’n klas is soos
beoog in Kode 08 soos bedoel
in item (ii);
(ii) Kode 08: ’n Ligte
motorvoertuig, synde—
(aa) ’n motorvoertuig, waarvan die
tarra nie 3 500kg oorskry nie;
(bb) ’n minibus, bus of ’n
goederevoertuig, waarvan die
bruto voertuigmassa nie
3 500kg oorskry nie; of
(cc) ’n gelede motorvoertuig,
waarvan die bruto
kombinasiemassa nie 3 500kg
oorskry nie; en
(iii) Kode 12: A motorvoertuig van
’n klas soos beoog in Kode 08

(i) Kode 06: ’n
Motorvoertuig
wat deur
elektriese krag
aangedryf word
en van ’n klas is
soos beoog in
Kode 08 soos
bedoel in item
(ii);
(ii) Kode 08: ’n
ligte
motorvoertuig,
synde—
(aa) ’n
motorvoertuig,
waarvan die
tarra nie

(i) ’n
Motorvoertuig
wat deur
elektriese krag
aangedryf word
en van ’n klas is
soos beoog in
item (ii),
algemeen
bekend as
“Kode 06”;
(ii) ’n ligte
motorvoertuig,
synde—
(aa) ’n
motorvoertuig,
waarvan die
tarra nie

(i) ’n
Motorvoertuig
wat deur
elektriese krag
aangedryf word
en van ’n klas is
soos beoog in
item (ii),
algemeen
bekend as
“Kode 06";
(ii) ’n ligte
motorvoertuig,
synde—
(aa) ’n
motorvoertuig,
waarvan die
tarra nie

(i) ’n
Motorvoertuig
wat deur
elektriese krag
aangedryf word
en van ’n klas is
soos beoog in
item (ii),
algemeen
bekend as
“Kode 06”;
(ii) ’n ligte
motorvoertuig,
synde—
(aa) ’n
motorvoertuig,
waarvan die
tarra nie

oorskry,
algemeen
bekend as
“Kode 02”; en
(ii) ’n
motorfiets met
’n syspan en ’n
motordriewiel,
algemeen
bekend as [sic]

(i)
Kragaange
drewe voertuie
en masjinerie,
motorvoertuie
aangedryf deur
elektriese of
stoomkrag
ingesluit; en
(ii) ’n
Motorvoertuig
van ’n klas soos
beoog in item (i)
wat spesiaal
aangepas, gebou
of toegerus is vir
gebruik deur ’n
fisies-gestremde
persoon,
algemeen
bekend as
“Kode 12”.

(i) ’n
Motorvoertuig
wat deur
elektriese krag
aangedryf word
en van ’n klas is
soos beoog in
item (ii),
algemeen
bekend as
“Kode 06”;
(ii) ’n ligte
motorvoertuig
synde ’n
motorvoertuig
of kombinasie
van
motorvoertuie of
goederevoertuie,
die bruto

as bedoel in item (ii), which
3 500kg oorskry
3 500kg oorskry
3 500kg oorskry
7 700lbs oorskry
wat spesiaal aangepas, gebou of
nie;
nie;
nie;
nie;
toegerus is vir die gebruik van
(bb) ’n minibus, bus (bb) ’n bus of a
(bb) ’n bus of
(bb) ’n bus of
’n fisies-gestremde persoon.
of
goederevoertuig,
goederevoertuig,
goederevoertuig,
goederevoertuig,
waarvan die
waarvan die
waarvan die
waarvan die
bruto
bruto
bruto
bruto
voertuigmassa
voertuigmassa
voertuigmassa
voertuigmassa
nie 3 500kg
nie 3 500kg
nie 7 700lbs
nie 3 500kg
oorskry nie; of
oorskry nie; of
oorskry nie,
oorskry nie; of
(cc) ’n gelede
(cc) ’n gelede
algemeen
(cc) ’n gelede
motorvoertuig,
motorvoertuig,
bekend as
motorvoertuig,
waarvan die
waarvan die
“Kode 08”; en
waarvan die
bruto
bruto
(iii) ’n
bruto
kombinasiemass
kombinasiemass
motorvoertuig
kombinasiemass
a nie 3 500kg
a nie 3 500kg
van ’n klas soos
a nie 3 500kg
oorskry nie,
oorskry nie,
beoog in item
oorskry nie; en
algemeen
algemeen
(ii), wat spesiaal
(iii) Kode 12: ’n
bekend as
bekend as
aangepas, gebou
Motorvoertuig
“Kode 08”; en
“Kode 08”; en
of toegerus is vir
van ’n klas soos (iii) ’n
die gebruik van
(iii) ’n
beoog in Kode
’n fisiesmotorvoertuig
motorvoertuig
08 soos beoog in
gestremde
van ’n klas soos
van ’n klas soos
item (ii), wat
persoon,
beoog in item
beoog in item
spesiaal
algemeen
(ii), wat spesiaal
(ii), wat spesiaal
aangepas, gebou
bekend as
aangepas, gebou
aangepas, gebou
of toegerus is vir
“Kode 12”.
of toegerus is vir
of toegerus is vir
die gebruik van
die gebruik van
die gebruik van
’n fisies’n fisies’n fisiesgestremde
gestremde
gestremde
persoon.
persoon,
persoon,
algemeen
algemeen
bekend as
bekend as
“Kode 12”.
“Kode 12”.
EC1

(i) Kode 06: ’n Motorvoertuig wat
deur elektriese krag aangedryf
word en van ’n klas is soos
beoog in Kode 10 soos beoog
in item (ii);
(ii) Kode 10: ’n Swaar
motorvoertuig, synde—
(aa) ’n motorvoertuig, waarvan die
tarra 3 500kg oorskry maar nie
16 000kg oorskry nie;
(bb) ’n minibus of bus waarvan die
bruto voertuigmassa 3 500kg
oorskry; of
(cc) ’n goederevoertuig, waarvan
die bruto voertuigmassa
3 500kg oorskry maar nie
16 000kg oorskry nie,
maar sluit nie ’n gelede
motorvoertuig in nie; en
(iii) Kode 12: ’n Motorvoertuig van
’n klas soos beoog in Kode 10
soos beoog in item (ii), wat
spesiaal aangepas, gebou of
toegerus is vir die gebruik van
’n fisies-gestremde persoon.

(i) Kode 06: ’n
(i) ’n
(i) ’n
Motorvoertuig
Motorvoertuig
Motorvoertuig
wat deur
wat deur
wat deur
elektriese krag
elektriese krag
elektriese krag
aangedryf word
aangedryf word
aangedryf word
en van ’n klas is
en van ’n klas is
en van ’n klas is
soos beoog in
soos beoog in
soos beoog in
Kode 10 soos
item (ii),
item (ii),
beoog in item
algemeen
algemeen
(ii);
bekend as a
bekend as
“Kode 06”;
“Kode 06”;
(ii) Kode 10: ’n
Swaar
(ii) ’n Swaar
(ii) (aa) ’n medium
motorvoertuig,
motorvoertuig,
motorvoertuig,
synde—
’n gelede
waarvan die
motorvoertuig
tarra nie
(aa) ’n
uitgesluit,
3 500kg oorskry
motorvoertuig,
synde—
nie; of
waarvan die
tarra 3 500kg
(aa) ’n
(bb) indien sodanige
oorskry maar
motorvoertuig
voertuig ’n bus
nie16 000kg
waarvan die
of
oorskry nie;
tarra 16 000kg
goederevoertuig
oorskry nie; of
is, die bruto
(bb) ’n minibus of
voertuigmassa
bus waarvan die (bb) ’n
wat 3 500kg
bruto
goederevoertuig
oorskry maar nie
voertuigmassa
waarvan die
9 000kg oorskry
3 500kg
bruto
nie,
oorskry; or
voertuigmassa
nie 16 000kg
en algemeen
(cc) ’n
oorskry nie,
bekend is as
goederevoertuig,
“Kode 09”; en
waarvan die
algemeen
bruto
bekend as
(iii) ’n
voertuigmassa
“Kode 10”; en
motorvoertuig
3 500kg oorskry (iii) ’n
van ’n klas soos
maar nie
beoog in item
Motorvoertuig
16 000kg
(ii), wat spesiaal
van ’n klas soos
oorskry nie,
aangepas, gebou
beoog in item
of toegerus is vir
maar sluit nie ’n
(ii), wat spesiaal
die gebruik van
gelede
aangepas, gebou
’n fisiesmotorvoertuig in
of toegerus is vir
gestremde
nie; en
die gebruik van
persoon,
’n fisies(iii) Kode 12: ’n
algemeen
gestremde
Motorvoertuig
bekend as
persoon,
van ’n klas soos
“Kode 12”.
algemeen
beoog in Kode
bekend as
10 soos beoog in
“Kode 12”.
item (ii), wat
spesiaal
aangepas, gebou
of toegerus is vir
die gebruik van
’n fisiesgestremde
persoon.

voertuigmassa
of
kombinasiemass
a wat nie
7 700lbs oorskry
nie en algemeen
bekend is as
“Kode 08”; en
(iii) ’n
motorvoertuig
van ’n klas soos
beoog in item
(ii), wat spesiaal
aangepas, gebou
of toegerus is vir
die gebruik van
’n fisiesgestremde
persoon,
algemeen
bekend as
“Kode 12”.

EC

(i) Kode 11: ’n Ekstra swaar
voertuig, synde—
(aa) ’n motorvoertuig waarvan die
tarra nie 16 000kg oorskry nie;
of
(bb) ’n goederevoertuig, waarvan
die bruto voertuigmassa
16 000kg oorskry, maar sluit
nie ’n gelede motorvoertuig in
nie;
(ii) Kode 13: ’n Swaar gelede
motorvoertuig, waarvan die
kombinasiemassa van die
voorspanmotor 3 500kg
oorskry maar nie 25 000kg
oorskry nie;
(iii) Kode 14: ’n Ekstra swaar
gelede motorvoertuig, waarvan
die bruto kombinasiemassa van
die voorspanmotor 25 000kg
oorskry; en
(iv) Kode 12: ’n Motorvoertuig van
’n klas soos beoog in Kode 11,
13 of 14, as beoog in items (i),
(ii) of (iii), na gelang van die
geval, wat spesiaal aangepas,
gebou of toegerus is vir die
gebruik van ’n fisies-gestremde
persoon.

(i) Kode 11: ’n
(i) ’n Ekstra swaar
Ekstra swaar
voertuig,
voertuig,
synde—
synde—
(aa) ’n
(aa) ’n
motorvoertuig
motorvoertuig
waarvan die
waarvan die
tarra nie
tarra nie
16 000kg
16 000kg
oorskry nie; of
oorskry nie; of
(bb) ’n
(bb) ’n
goederevoertuig,
goederevoertuig,
waatvan die
waarvan die
bruto
bruto
voertuigmassa
voertuigmassa
16 000kg
16 000kg
oorskry, maar
oorskry, maar
sluit nie ’n
sluit nie ’n
gelede
gelede
motorvoertuig in
motorvoertuig in
nie, en algemeen
nie;
bekend is as ’n
“Kode 11”;
(ii) Kode 13: ’n
Swaar gelede
(ii) ’n Swaar gelede
motorvoertuig,
motorvoertuig,
waarvan die
synde an gelede
bruto
motorvoertuig
kombinasiemass
the bruto
a van die
kombinasiemass
voorspanmotor
a of which
3 500kg oorskry
exceeds 3 500kg
maar nie
but does not
25 000kg
exceed
oorskry nie;
25 000kg,
algemeen
(iii) Kode 14:’n
bekend as
Ekstra swaar
“Kode 13”;
gelede
motorvoertuig,
(iii) ’n Ekstra swaar
waarvan die
gelede
bruto
motorvoertuig,
kombinasiemass
synde an gelede
a van die
voertuig the
voorspanmotor
bruto
25 000kg
kombinasiemass
oorskry; en
a of which
exceeds
(iv) Kode 12: ’n
25 000kg en
Motorvoertuig
algemeen
van ’n klas soos
bekend as
beoog in Kode
“Kode 14”; en
11, 13 of 14
soos beoog in
(iv) ’n
item (i), (ii) of
Motorvoertuig
(iii), na gelang
van ’n klas soos
van die geval,
beoog in item
wat spesiaal
(i), (ii) of (iii),
aangepas, gebou
na gelang van
of toegerus is vir
die geval, wat
die gebruik van
spesiaal
’n fisiesaangepas, gebou
gestremde
of toegerus is vir
persoon.
die gebruik van
’n fisiesgestremde
persoon,
algemeen
bekend as
“Kode 12”.

(i) ’n Swaar
motorvoertuig
waarvan die
tarra 9 000kg
oorskry maar nie
16 000kg
oorskry nie,
algemeen
bekend is as
“Kode 10”;
(ii) ’n Ekstra swaar
motorvoertuig,
waarvan die
tarra nie exceeds
16 000kg or, if
sodanige
motorvoertuig is
a bus or
goederevoertuig,
the bruto
voertuigmassa
of which
exceeds
16 000kg, en
algemeen
bekend as
“Kode 11”; en
(iii) ’n
Motorvoertuig
van ’n klas soos
beoog in item (i)
or (ii), na gelang
van die geval,
which is spesiaal
aangepas, gebou
of toegerus is vir
die gebruik van
‘n fisiesgestremde
persoon,
algemeen
bekend as
“Kode 12”.

(i) ’n Swaar
motorvoertuig
waarvan die
tarra 7 700lbs
oorskry maar
nie 30 000lbs
oorskry nie en
algemeen
bekend is as
“Kode 10”;
(ii) ’n bus of
goederevoertuig
waarvan die
bruto
voertuigmassa
7 700lbs oorskry
maar nie
30 000lbs
oorskry nie en
algemeen
bekend is as
“Kode 10”;
(iii) ’n Ekstra swaar
motorvoertuig
waarvan die
tarra nie
30 000lbs
oorskry nie;
(iv) ’n Bus of
goederevoertuig,
waarvan die
bruto
voertuigmassa
30 000lbs
oorskry en
algemeen
bekend is as
“Kode 11”; en
(v) ’n
Motorvoertuig
van ’n klas soos
beoog in item
(i), (ii), (iii) of
(iv), na gelang
van die geval,
wat spesiaal
aangepas, gebou
of toegerus is vir
die gebruik van
’n fisiesgestremde
persoon,
algemeen
bekend as
“Kode 12”.

(i) ’n Swaar
motorvoertuig
synde ’n
motorvoertuig
of combinasie
van
motorvoertuie
waarvan die
bruto
voertuigmassa
7 700lbs oorskry
en algemeen
bekend isas a
“Kode 10”; en
(ii) ’n
Motorvoertuig
van ’n klas soos
beoog in item
(i), wat spesiaal
aangepas, gebou
of toegerus is vir
die gebruik van
’n fisiesgestremde
persoon,
algemeen
bekend as
“Kode 12”.

(bA) Indien ’n aansoeker se aansoek bedoel in paragraaf (b) op ’n nuwe lisensie van die kode
EC1 of EC betrekking het en die aansoeker ingevolge regulasie 102 onbevoeg is om die nuwe lisensie te
hê, maar nie aldus onbevoeg is om ’n nuwe lisensie van die kode EB te hê nie, word die aansoeker se
aansoek by die toepassing van regulasie 102 beskou as ’n aansoek wat betrekking het op ’n nuwe lisensie
van die kode EB, en moet ’n nuwe lisensie van daardie kode aan die aansoeker uitgereik word.
(bB) Ondanks andersluidende bepalings van hierdie regulasies, moet aan die houer van ’n ou
lisensie met die kode 05 of 07, of algemeen bekend as ’n kode 05 of 07, op aansoek ingevolge regulasie
111 of 112, na gelang van die geval, ’n nuwe lisensie met kode B ingevolge regulasie 108 uitgereik word
wat—
(i) in die geval van ’n aansoek wat betrekking het op ’n ou lisensie met die kode 05, ’n
endossement bevat met die kode 5 wat aandui dat die houer van sodanige lisensie slegs

gemagtig is om ’n trekker met enige massa, met of sonder ’n sleepwa met enige massa,
te bestuur; en
(ii) in die geval van ’n aansoek wat betrekking het op ’n ou lisensie met die kode 07, ’n
endossement bevat met die kode 7 wat aandui dat die houer van sodanige lisensie slegs
gemagtig is om ’n motorvoertuig te bestuur wat ’n tipe mobiele landbou- of
nywerheidstoerusting of -masjinerie is wat nie hoofsaaklik vir die vervoer van persone
of goedere ontwerp is nie, met enige massa, met of sonder ’n sleepwa met enige massa.
(c) Behoudens paragraaf (bB), is die magtiging wat deur die nuwe lisensie verleen word soos
voorgeskryf in paragraaf (a) vir die kode van so ’n lisensie, maar indien die lisensie ’n kode EC1
bestuurslisensie is, is die houer daarvan gemagtig om die klas motorvoertuig te bestuur waarvoor hy of sy
kragtens die ou lisensie magtiging gehad het.
(cA) Indien ’n ou lisensie die bestuur magtig van ’n motorvoertuig wat elektries aangedryf word,
is die magtiging verleen deur die nuwe lisensie, onderworpe daaraan dat die nuwe lisensie geëndosseer
word ingevolge artikel 18 (4) (a) van die Wet, soos voorgeskryf vir die betrokke kode van sodanige lisensie
in paragraaf (a).
(d) Indien ’n ou lisensie die bestuur magtig van ’n motorvoertuig wat spesiaal aangepas, gebou
of toegerus is vir gebruik deur ’n liggaamlik gestremde persoon, is die magtiging verleen deur die nuwe
lisensie, onderworpe daaraan dat die nuwe lisensie geëndosseer word ingevolge artikel 18 (4) (b) van die
Wet, soos voorgeskryf vir die betrokke kode van sodanige lisensie in paragraaf (a).
100. Magtiging wat dien as lisensie ingevolge artikel 12 van Wet
(1) Indien—
(a)

’n persoon se bestuurslisensiekaart gesteel, verlore, vernietig of ontsier is; of

(b)

’n bestuurslisensie-toetssentrum magtiging verleen het dat ’n bestuurslisensie aan ’n
persoon uitgereik word, en die bestuurslisensiekaart is besig om vervaardig te word deur
die Kaartproduksiefasiliteit,

is ’n behoorlik voltooide vorm TBL soos in Bylae 2 aangedui, wat uitgereik is deur ’n toetsbeampte vir
bestuurslisensies of ’n persoon wat behoorlik gemagtig is om dit te doen, ’n magtiging ingevolge artikel 12
van die Wet vir ’n tydperk van ses maande vanaf die datum waarop dit uitgereik is, of tot die datum waarop
die persoon aan wie dit uitgereik is sy of haar oorspronklike of duplikaat lisensie ontvang, watter datum
ook al die vroegste is.
(2) ’n Persoon bedoel in—
(a)

subregulasie (1) (a), kan genoemde vorm TBL versoek van enige bestuurslisensietoetssentrum; of

(b)

subregulasie (1) (b), kan genoemde vorm TBL versoek van die bestuurslisensietoetssentrum wat magtiging verleen het dat die bestuurslisensie uitgereik word.

(3) ’n Versoek bedoel in subregulasie (2) moet gedoen word op vorm BL1, en gaan vergesel van—
(a)

aanvaarbare identifikasie van die betrokke persoon;

(b)

twee foto’s van daardie persoon wat voldoen aan regulasie 103 (1); en

(c)

indien die aansoeker nie die houer is nie, of nooit die houer was nie, van ’n bestuurslisensie
wat die bestuur magtig van ’n motorvoertuig van die klas waarop die aansoek betrekking
het, die toepaslike gelde vir die aansoek om vorm TBL soos bepaal deur die LUR van die
betrokke provinsie.

(4) By ontvangs van die versoek, moet ’n toetsbeampte vir bestuurslisensies of ’n persoon wat
gemagtig is om dit te doen—
(a)

in die omstandighede bedoel in subregulasie (2) (a), vasstel of die persoon die houer van ’n
geldige lisensie is;

(b)

in die omstandighede bedoel in subregulasie (2) (b), die kode vasstel van die lisensie soos
vervat in die magtiging bedoel in regulasie 108 (1) (a);

(c)

vorm TBL soos in Bylae 2 aangedui, voltooi en die kodes van die bestuurslisensies en
professionele bestuurspermitte, indien van toepassing, wat die betrokke persoon het, aandui;

(d)

een foto op die oorspronklike vorm TBL en een foto op die deurslag daarvan aanbring, of
op die aansoekvorm as die vorm TBL deur die gerekenariseerde register gedruk was;

(e)

seker maak dat die persoon die vorm TBL teken;

(f)

een gelamineerde strook op die oorspronklike vorm TBL en ’n ander een op die deurslag
daarvan aanbring, of op die aansoekvorm as die vorm TBL deur die gerekenariseerde
register gedruk was, om die foto, persoonlike besonderhede, kode van die lisensie en
professionele bestuurspermit, indien van toepassing, van die persoon te bedek; en

(g)

die oorspronklike vorm TBL aan die betrokke persoon uitreik en die deurslag daarvan, of
die aansoekvorm as die vorm TBL deur die gerekenariseerde register gedruk was, behou vir
rekorddoeleindes.

(5) (a) Behoudens paragrawe (b) en (c), is ’n afskrif van ’n beëdigde verklaring aangaande die
diefstal, verlies, vernietiging of ontsiering van ’n lisensie wat by ’n bestuurslisensie-toetssentrum of
polisiekantoor afgelê is en wat—
(i) die amptelike datumstempel van die betrokke owerheid bevat;
(ii) die deponent se—
(aa)

volle name;

(bb)

identiteitsnommer of geboortedatum;

(cc)

volledige adres; en

(dd)

kode van lisensie met alle endossemente en beperkings wat daarop van toepassing
is,

bevat; en
(iii) die omstandighede waaronder die lisensie gesteel, verloor, vernietig of ontsier is, beskryf,
’n magtiging ingevolge artikel 12 van die Wet vir ’n tydperk van drie dae na die datum waarop dit uitgereik
is.
(b) Indien die beëdigde verklaring in paragraaf (a) bedoel by ’n polisiekantoor afgelê word, moet
die beëdigde verklaring ook die misdaad-administrasiestelselnommer (MAS) of die voorvalleboeknommer
(VB), na gelang van die geval, bevat.
(c) Die bestuurslisensie-toetssentrum of polisiestasie waar ’n beëdigde verklaring afgelê word,
moet die oorspronklike beëdigde verklaring vir rekord doeleindes bewaar.
101. Geldigheidsduur van leerling- en bestuurslisensie
(1) Die geldigheidsduur van ’n leerlinglisensie wat ingevolge artikel 17 van die Wet uitgereik is of
geag word uitgereik te wees, is 18 maande vanaf die datum van ondervraging en toetsing soos bedoel in
artikel 17 (2) van die Wet.
(2) (a) Die geldigheidsduur van ’n bestuurslisensie wat ingevolge artikel 18 van die Wet uitgereik
is of geag word uitgereik te wees, is onbepaald, tensy die lisensie ingevolge die Wet opgeskort of ingetrek
is.
(b) (i) Die houer van ’n bestuurslisensie wat voor 1 Maart 1998 uitgereik is, wat die lisensie wil
vervang soos beoog in artikel 19 van die Wet, moet voor of binne die tydperk wat deur die Minister by
kennisgewing in die Staatskoerant bepaal word, om die vervanging aansoek doen.

(ii) Verskillende tydperke kan kragtens item (i) bepaal word ten opsigte van lisensiehouers wie
se vanne met verskillende letters van die alfabet begin of wie se geboortedatums in verskillende maande
val.
102. Gesigsgebrek wat persoon onbevoeg maak om lisensie te verkry of te behou
(1) ’n Persoon is onbevoeg om ’n leerling- of bestuurslisensie te verkry of te behou, tensy—
(a)

in die geval van ’n aansoek om ’n leerling- of bestuurslisensie ten aansien van die kode A1,
A, B of EB, die persoon—
(i) volgens die Snellen-gradering ’n minimum gesigskerpte, met of sonder regstelling van
refraksie, van 6/12 (20/40) vir elke oog het, of, waar die gesigskerpte van een oog
minder as 6/12 (20/40) is of, waar een oog van die betrokke persoon blind is, hy of sy
’n minimum gesigskerpte van 6/9 (20/30) vir die ander oog het; en
(ii) ’n minimum gesigsveld van 70 grade temporaal, met of sonder regstelling van refraksie
ten opsigte van elke oog het, of waar die minimum gesigsveld ten opsigte van een oog
minder as 70 grade is, of waar een oog blind is, ’n minimum totale horisontale
gesigsveld van minstens 115 grade met of sonder regstelling van refraksie het; of

(b)

in die geval van ’n aansoek om ’n leerling- of bestuurslisensie van die kode C1, C, EC1 of
EC, die persoon—
(i) volgens die Snellen-gradering ’n minimum gesigskerpte, met of sonder regstelling van
refraksie, van 6/9 (20/30) vir elke oog het; en
(ii) ’n minimum gesigsveld van 70 grade temporaal vir elke oog het, met of sonder
regstelling van refraksie.

(2) (a) ’n Persoon wat ingevolge subregulasie (1) onbevoeg is, kan op so ’n persoon se onkoste ’n
geregistreerde optometris of oogarts nader om die persoon se oë te toets met betrekking tot die standaarde
wat in subregulasie (1) bedoel word, en die uitslag van sodanige toets moet deur die bestuurslisensietoetssentrum aanvaar word indien dit die gesigskerpte van die persoon volgens Snellen-gradering, en sy of
haar gesigsveld uitgedruk in grade, soos bedoel in subregulasie (1), behoorlik weergee.
(b) Indien die uitslag beoog in paragraaf (a) aandui dat die betrokke persoon onbevoeg is soos
beoog in subregulasie (1), mag die bestuurslisensie-toetssentrum nie ’n leerling- of bestuurslisensie met ’n
kode waarop die aansoek van daardie persoon betrekking het, aan die persoon uitreik nie.
103. Wyse van aansoek om leerlinglisensie
(1) ’n Aansoek ingevolge artikel 17 (1) of artikel 24 (1) van die Wet moet deur die aansoeker by ’n
bestuurslisensie-toetssentrum op vorm LL1 soos in Bylae 2 aangedui, gedoen word en moet vergesel gaan
van—
(a)

twee identiese swart en wit of kleurfoto’s van die aansoeker wat—
(i) onlangs geneem is;
(ii) skerp omlyn en sonder skaduwee is;
(iii) 40 millimeter in hoogte en 30 millimeter in breedte is;
(iv) net die kop en skouers van die aansoeker uitbeeld;
(v) die aansoeker se volle gesig toon; en
(vi) behoudens item (vii), die aansoeker sonder hoofbedekking toon;
(vii) indien die aansoeker ’n hoofbedekking dra wat deur ’n godsdiens vereis word waarvan
hy of sy ’n bona fide lid is, die aansoeker met sodanige hoofbedekking kan toon: Met
dien verstande dat indien die toetsbeampte vir bestuurslisensies van oordeel is dat die
foto’s wat die aansoeker met hoofbedekking toon onvoldoende is vir
identifikasiedoeleindes, hy of sy die foto’s na ’n beampte wat deur die Direkteur-

generaal van die Provinsiale Administrasie aangewys is, vir sy of haar goedkeuring of
afkeuring kan verwys;
(aA)

indien die beampte bedoel in paragraaf (a) (vii) nie goedkeuring vir die foto’s verleen nie,
twee foto’s wat op die wyse geneem is waarop skriftelik met die beampte ooreengekom is;

(b)

aanvaarbare identifikasie van die aansoeker;

(c)

in die geval van ’n aansoeker van 65 jaar of ouer, die mediese sertifikaat op vorm MS soos
in Bylae 2 aangedui, geteken deur ’n geneesheer of beroepsgesondheidspraktisyn wat
sertifiseer dat die aansoeker nie ingevolge artikel 15 (1) ( f ) of (g) van die Wet onbevoeg is
om ’n leerling- of bestuurslisensie te verkry nie; en

(d)

die toepaslike geld soos bepaal deur die LUR van die betrokke provinsie.

(2) Indien die aansoeker—
(a)

op die dag ingevolge artikel 17 (2) van die Wet bepaal, om watter rede ook al, nie ondervra
en getoets word nie; en

(b)

nie in staat is nie om die betrokke bestuurslisensie-toetssentrum te oortuig dat die rede
waarom hy of sy nie ondervra en getoets is nie, aan omstandighede buite sy of haar beheer
te wyte is,

Met dien verstande dat tensy die aansoeker ’n verklaring op vorm VRK aan die bestuurslisensietoetssentrum verskaf wat die rede of redes bevat waarom die aansoeker nie ondervra en getoets is op die
dag bepaal ingevolge artikel 17 (2) van die Wet nie, die betrokke sentrum nie sodanige die rede of redes
moet oorweeg vir die doeleindes van hierdie subregulasie nie.
(3) ’n Aansoek om ’n leerlinglisensie ingevolge artikel 24 (1) van die Wet word gerig aan die
Staatsdepartement waar die aansoeker in diens is.
104. Wyse waarop en inhoud waaroor aansoeker om leerlinglisensie getoets en ondervra moet
word
(1) ’n Aansoeker om ’n leerlinglisensie moet deur ’n toetsbeampte vir bestuurslisensies ondervra en
getoets word.
(2) Die toetsbeampte vir bestuurslisensies moet, voordat die leerlinglisensie uitgereik word, homself
of haarself daarvan vergewis dat die aansoeker—
(a)

(i) die padreëls;
(ii) die padverkeerstekens; en
(iii) die kontroles van die motorvoertuig van die klas waarop die aansoek betrekking het,
ken en verstaan; en

(b)

nie ingevolge artikel 15 van die Wet of regulasie 102 onbevoeg is nie.

(3) Die prosedure wat deur die toetsbeampte vir bestuurslisensies gevolg moet word om aan
subregulasie (2) te voldoen, moet insluit die voltooiing deur die aansoeker van die goedgekeurde
“Teorietoets vir Leerlinglisensie” op vorm TLL soos in Bylae 2 aangedui of die suksesvolle voltooiing van
’n goedgekeurde Leerlinglisensie-elektroniese toets.
(4) ’n Persoon mag slegs ’n mondelinge toets aflê om ’n leerlinglisensie te bekom, indien hy of sy
ongeletterd is en nadat sodanige persoon die toestemming van die LUR gekry het.
105. Uitreiking van leerlinglisensie
(1) ’n Leerlinglisensie word op vorm LL2 soos in Bylae 2 aangedui uitgereik binne 2 werksdae
nadat die toetsbeampte vir bestuurslisensies die aansoeker in kennis gestel het dat hy of sy uitgereik word
met ’n leerlinglisensie, en die toetsbeampte vir bestuurslisensies of die persoon wat gemagtig is om dit te
doen, moet teen betaling van die toepaslike geld soos bepaal deur die LUR van die betrokke provinsie—
(a)

die leerlinglisensie voltooi, waarop die geboortedatum van die houer aangetoon moet word;

(b)

die leerlinglisensie dienooreenkomstig endosseer indien—
(i) die aansoeker bevoeg bevind word om met behulp van ’n bril of kontaklense, ’n
kunsledemaat of ander liggaamlike hulp te bestuur; of
(ii) die aansoeker ’n liggaamlik gestremde persoon is wat ’n motorvoertuig moet bestuur
wat aangepas is vir liggaamlik gestremde persone, of ’n voertuig wat spesifiek
aangepas is vir daardie liggaamlik gestremde aansoeker;

(c)

verseker dat die aansoeker die leerlinglisensie teken;

(d)

een foto aan die leerlinglisensie en een foto aan die deurslag daarvan, of aan die
aansoekvorm heg indien die leerlinglisensie deur die gerekenariseerde register gedruk is;

(e)

een lamineringstrook heg aan die leerlinglisensie en ’n ander aan die deurslag daarvan, of
aan die aansoekvorm indien van toepassing, om die foto, persoonlike besonderhede en kode
van die leerlinglisensie van die houer te bedek;

(f)

die leerlinglisensie uitreik; en

(g)

die aansoekvorm en, indien nie deur die gerekenariseerde register gedruk nie, die deurslag
van die leerlinglisensie, vir rekorddoeleindes behou.

(2) In die geval van ’n aansoek om ’n leerlinglisensie ingevolge artikel 24 (1) van die Wet, is
subartikels (2) en (3) van artikel 17 van die Wet met die nodige wysigings van toepassing, maar geen geld
vir die uitreiking van so ’n leerlinglisensie word betaal nie.
106. Wyse van aansoek om bestuurslisensie
(1) ’n Aansoek om ’n bestuurslisensie ingevolge artikel 18 (1) van die Wet word deur die aansoeker
by ’n bestuurslisensie-toetssentrum gedoen op vorm BL1 soos in Bylae 2 aangedui, en gaan vergesel van—
(a)

aanvaarbare identifikasie van die aansoeker;

(b)

elke lisensie wat die aansoeker magtig om ’n motorvoertuig te bestuur;

(c)

vier foto’s van die aansoeker wat aan regulasie 103 (1) voldoen; en

(d)

die toepaslike geld soos bepaal deur die LUR van die betrokke provinsie.

(1A) By ontvangs van ’n aansoek soos beoog in subregulasie (1), heg die betrokke bestuurslisensietoetssentrum een foto van die aansoeker en een lamineringstrook aan vorm DL1, om die foto en persoonlike
besonderhede die aansoeker te bedek.
(2) Indien die aansoeker op die dag wat ingevolge artikel 18 (2) van die Wet bepaal is, om watter
rede ook al, nie ondervra en getoets word nie en nie in staat is nie om die betrokke bestuurslisensietoetssentrum te oortuig dat die rede waarom hy of sy nie ondervra en getoets is nie aan omstandighede buite
sy of haar beheer te wyte is, betaal hy of sy opnuut die geld in subregulasie (1) (d) beoog, indien die
bestuurslisensie-toetssentrum ’n ander dag en tyd bepaal waarop hy of sy moet aanmeld om ondervra en
getoets te word:
Met dien verstande dat, tensy die aansoeker aan die bestuurslisensietoetssentrum ’n beëdigde verklaring op
vorm ATD voorlê, waarin die rede of redes aangedui word waarom die aansoeker nie op die datum soos
bepaal ingevolge artikel 18 (2) van die Wet, nie eksamineer of getoets kan word nie, die betrokke sentrum
nie sodanige redes vir die doel van hierdie subregulasie sal oorweeg nie.
(3) (a) Die houer van ’n bestuurslisensie wat voor 1 Januarie 1993 deur ’n Staatsdepartement
uitgereik is ingevolge artikel 24 (3) van die Wet, kan aansoek doen om ’n bestuurslisensie op die wyse in
subregulasie (1) bedoel, en die aansoek gaan verder vergesel van—
(i) die lisensie wat die aansoeker het; en
(ii) ’n amptelike brief van die betrokke Staatsdepartement wat—
(aa)

sertifiseer dat die lisensie wat die aansoeker het, geldig is;

(bb)

die ekwivalente kategorie van die lisensie aandui soos bedoel in regulasie 99 (4); en

(cc)

enige voorwaardes en beperkings aandui wat op die lisensie van toepassing is.

(b) By ontvangs van ’n aansoek in paragraaf (a) beoog, heg die betrokke bestuurslisensietoetssentrum een foto van die aansoeker en een lamineringstrook aan vorm DL1, om die foto en persoonlike
besonderhede die aansoeker te bedek.
(c) ’n Toetsbeampte vir bestuurslisensies moet, indien hy of sy oortuig is dat die dokumente
bedoel in paragrawe (a) (i) en (ii) geldig is en betrekking het op die kategorie bestuurslisensie waarvoor die
aansoeker aansoek gedoen het, uitreik; of die uitreiking van ’n bestuurslisensie magtig en uitreik ingevolge
regulasie 108, maar die lisensie wat deur die Staatsdepartement uitgereik is word nie ingetrek nie en word
teruggehandig aan die aansoeker.
(4) ’n Aansoek om ’n bestuurslisensie ingevolge artikel 24 (1) van die Wet word gedoen by die
Staatsdepartement waar die aansoeker in diens is.
107. Wyse waarop en inhoud waaroor aansoeker om bestuurslisensie ondervra en getoets moet
word
(1) ’n Aansoeker om ’n bestuurslisensie moet ondervra en getoets word deur ’n toetsbeampte vir
bestuurslisensies.
(2) Die toetsbeampte vir bestuurslisensies moet hom of haar deur waarneming, navraag en ’n
praktiese toets daarvan oortuig dat die aansoeker—
(a)

’n leerlinglisensie het wat hom of haar magtig om die klas motorvoertuig te bestuur waarop
sy of haar aansoek betrekking het;

(b)

die padverkeerstekens ken en verstaan;

(c)

’n grondige kennis het van die padreëls en die verskillende seine wat ’n bestuurder van ’n
motorvoertuig moet gee wanneer hy of sy op ’n openbare pad bestuur;

(d)

nie onderworpe is aan enige onbevoegdheid bedoel in artikel 15 van die Wet of regulasie
102 nie; en

(e)

in die algemeen bekwaam is om ’n motorvoertuig van die klas waarop die aansoek
betrekking het, te bestuur.

(3) Indien ’n persoon aansoek doen om ’n bestuurslisensie wat hom of haar magtig om ’n gelede
motorvoertuig of ’n kombinasie van ’n motorvoertuig en sleepwa te bestuur, word die praktiese toets
uitgevoer terwyl die leunwa aan die voorspanmotor vasgeheg is, of die sleepwa aan die trekvoertuig
vasgeheg is, na gelang van die geval.
(4) By die toepassing van subregulasie (2) word nie van ’n aansoeker vereis om ’n skriftelike toets
af te lê nie.
(5) ’n Toetsbeampte vir bestuurslisensies moet ter nakoming van die bepalings van paragraaf (e)
van subregulasie (2)—
(a)

in die geval van ’n kode B- voorlopige bestuurslisensie, ’n aansoeker toets ooreenkomstig
die handleiding van die Departement “K53 Praktiese bestuurstoets vir
motorvoertuigbestuurders, Volume 1 – Ligte Motorvoertuie”, gepubliseer deur die Minister
by kennisgewing in die Staatskoerant;

(b)

in die geval van ’n kode C1-, C-, EC1- of EC-bestuurslisensie, ’n aansoeker toets
ooreenkomstig die handleiding van die Departement “K53 Praktiese bestuurstoets vir
motorvoertuigbestuurders, Volume 2 – Swaar Motorvoertuie”, gepubliseer deur die
Minister by kennisgewing in die Staatskoerant; en

(c)

in die geval van ’n kode A1- of A-bestuurslisensie, ’n aansoeker toets ooreenkomstig die
handleiding
van
die
Departement
“K53
Praktiese
bestuurstoets
vir
motorvoertuigbestuurders, Volume 3 – Motorfietse”, gepubliseer deur die Minister by
kennisgewing in die Staatskoerant; en

(d)

in die geval van ’n kode EB-bestuurslisensie, ’n aansoeker toets ooreenkomstig die
handleiding
van
die
Departement
“K53
Praktiese
bestuurstoets
vir

motorvoertuigbestuurders, Volume 4 – Ligte Motorvoertuie Kombinasie” gepubliseer deur
die Minister by kennisgewing in die Staatskoerant.
Met dien verstande dat die toetsbeampte vir bestuurslisensies die elektroniese tellingstaat moet gebruik om
’n aansoeker mee te toets, indien die bestuurslisensie-toetssentrum toegerus is met ’n motorvoertuig met ’n
elektroniese bestuurslisensie toetstoesigstelsel.
107. Wyse waarop en inhoud waaroor aansoeker om bestuurslisensie ondervra en getoets
moet word
(1) ’n Aansoeker om ’n bestuurslisensie moet deur ’n toetsbeampte vir bestuurslisensies ondervra
en getoets word.
(2) Die toetsbeampte vir bestuurslisensies moet homself of haarself deur waarneming, navraag
en praktiese toets daarvan oortuig dat die aansoeker—
(a)

’n leerlinglisensie het wat hom of haar magtig om die klas motorvoertuig te bestuur
waarop sy of haar aansoek betrekking het;

(b)

die padverkeerstekens ken en verstaan;

(c)

’n grondige kennis het van die padreëls, ander verkeerverwante sake en die verskillende
seine wat ’n bestuurder van ’n motorvoertuig moet gee wanneer hy of sy op ’n openbare
pad bestuur;

(d)

nie onderworpe is aan enige onbevoegdheid bedoel in artikel 15 van die Wet of regulasie
102 nie; en

(e)

in die algemeen bekwaam is om ’n motorvoertuig van die klas waarop die aansoek
betrekking het, te bestuur.

(3) Indien ’n persoon aansoek doen om ’n voorlopige bestuurslisensie wat hom of haar magtig
om ’n gelede motorvoertuig of ’n kombinasie van ’n motorvoertuig en sleepwa te bestuur, word die
praktiese toets uitgevoer terwyl die leunwa aan die voorspanmotor vasgeheg is, of die sleepwa aan die
trekvoertuig vasgeheg is, na gelang van die geval.
(4) By die toepassing van subregulasie (2) word nie van ’n aansoeker vereis om ’n skriftelike
toets af te lê nie.
(5) ’n Toetsbeampte vir bestuurslisensies moet ter nakoming van die bepalings van paragraaf (e)
van subregulasie (2)—
(a)

in die geval van ’n Kode B- voorlopige bestuurslisensie, ’n aansoeker toets
ooreenkomstig die handleiding van die Departement “K53 Praktiese bestuurstoets vir
motorvoertuigbestuurders, Volume 1 – Ligte Motorvoertuie”, gepubliseer deur die
Minister by kennisgewing in die Staatskoerant;

(b)

in die geval van ’n kode C1-, C-, EB-, EC1- of EC- voorlopige bestuurslisensie, ’n
aansoeker toets ooreenkomstig die handleiding van die Departement “K53 Praktiese
bestuurstoets vir motorvoertuigbestuurders, Volume 2 – Swaar Motorvoertuie”,
gepubliseer deur die Minister by kennisgewing in die Staatskoerant; en

(c)

in die geval van ’n kode A1- of A- voorlopige bestuurslisensie, ’n aansoeker toets
ooreenkomstig die handleiding van die Departement “K53 Praktiese bestuurstoets vir
motorvoertuigbestuurders, Volume 3 – Motorfietse”, gepubliseer deur die Minister by
kennisgewing in die Staatskoerant; en

(d)

in die geval van ’n kode EB- voorlopige bestuurslisensie, ’n aansoeker toets
ooreenkomstig die handleiding van die Departement “K53 Praktiese bestuurstoets vir
motorvoertuigbestuurders, Volume 4 – Ligte Motorvoertuie Kombinasie” gepubliseer
deur die Minister by kennisgewing in die Staatskoerant.

Met dien verstande dat die toetsbeampte vir bestuurslisensies die elektroniese tellingstaat moet gebruik
om ’n aansoeker te toets, indien die bestuurslisensie-toetssentrum toegerus is met ’n motorvoertuig met
’n elektroniese bestuurslisensie toetstoesigstelsel.

108. Wyse van uitreiking van bestuurslisensie
(1) ’n Toetsbeampte vir bestuurslisensies moet onverwyld, nadat die toetsbeampte vir
bestuurslisensies die aansoeker in kennis gestel het dat aan hom of haar ’n bestuurslisensie uitgereik sal
word na ondervraging en toetsing ingevolge regulasie 107, of in die geval van ’n aansoek ingevolge
subregulasie (5) (b) of regulasie 109, en hy of sy tevrede is dat ’n bestuurslisensie aan die aansoeker
uitgereik moet word en dat die aansoeker nie onbevoeg is om ’n bestuurslisensie te hou nie, soos bedoel in
artikel 15 (1) (f) (vi) van die Wet gelees met regulasie 102—
(a)

die magtiging om ’n bestuurslisensie uit te reik op vorm BL1, soos in Bylae 2 aangedui,
voltooi en die magtiging aanteken in die register van bestuurslisensies;

(b)

in die magtiging bedoel in paragraaf (a) aandui of die bestuurslisensiekaart ’n endossement
ingevolge artikel 18 (4) van die Wet moet bevat;

(c)

behalwe vir die omstandighede in paragraaf (d) genoem—
(i) afdrukke van die linker- en regterduime van die aansoeker neem, en indien die
aansoeker nie ’n linker- of regterduim het nie, moet afdrukke van die vingers wat
gespesifiseer word deur die beeldvasleggingstelsel geneem word en die identifisering
daarvan moet op beeldvasleggingstelsel aangeteken word;
(ii) die fotografiese beeld van die aansoeker op die beeldvasleggingstelsel vaslê, wat net
die kop en skouers van die aansoeker uitbeeld en die aansoeker se hele gesig toon en,
behoudens regulasie 103 (1) (a) (vii), die aansoeker sonder hoofbedekking toon;
(iii) die beeldhandtekening van die aansoeker op die beeldvasleggingsstelsel vaslê;
(iv) verseker dat die aansoeker se sig voldoen aan die vereistes bedoel in regulasie 102 deur
gebruik te maak van die beeldvasleggingstelsel. Met dien verstande dat indien die
aansoeker nie die outomatiese gesigstoets slaag nie, die mondelinge gesigstoets gebruik
moet word;
(v) die beeldvasleggingsvel op vorm ISS van die beeldvasleggingstelsel af uitdruk soos in
Bylae 2 aangedui;
(vi) die strepiekodenommer op die beeldvasleggingsvel op die aansoekvorm wat ingevolge
regulasie 106 (1) ingedien is, aanteken;
(vii) die aansoek bedoel in artikel 18 (1) van die Wet, die toetsuitslae van die
bestuurslisensietoets in die register van bestuurslisensies aanteken;
(viii) in die geval van ’n aansoek bedoel in artikel 18 (1) van die Wet, die kode van die
bestuurslisensie wat uitgereik moet word en die strepiekodenommer op die
beeldvasleggingsvel in die register van bestuurslisensies aanteken;
(ix) die beeldvasleggingsvel vir rekorddoeleindes bewaar; en
(x) die disk wat die vingerafdrukke, handtekening en foto bevat na die
Kaartproduksiefasiliteit toe stuur, nie later nie as twee werksdae na die datum van die
magtiging bedoel in paragraaf (a) en, na ontvangs van die geld vir die uitreiking van ’n
bestuurslisensie soos bepaal deur die LUR van die betrokke provinsie, indien sodanige
geld nie reeds betaal is vir die gelyktydige uitreiking van ’n bestuurslisensie met ’n
ander kode nie, die bestuurslisensiekaart waarop die bestuurslisensie van daardie
fasiliteit voorkom, bestel.
Met dien verstande dat die pligte waarna in items (viii) tot (x) verwys word deur ’n behoorlik
opgeleide en aangestelde werknemer of ’n werknemer van die betrokke bestuurslisensietoetssentrum verrig kan word. Met dien verstande verder dat indien die register van
bestuurslisensies nie beskikbaar is nie, die pligte bedoel in items (vii) en (viii) verrig moet
word sodra die register van bestuurslisensies beskikbaar is;

(d)

slegs waar die betrokke bestuurslisensie-toetssentrum nie met ’n beeldvasleggingstelsel
toegerus is nie of waar die betrokke bestuurslisensie-toetssentrum toegerus is met een of
meer beeldvasleggingstelsels en al of ten minste twee sodanige beeldvasleggingstelsels as
gevolg van ’n gebrek nie beskikbaar is nie en sodanige gebrek is aangemeld volgens die

oproepaanmeldingsprosedures of indien die LUR spesifieke magtiging aan die
bestuurslisensie-toetssentrum gegee het om hierdie prosedure te gebruik, moet die
toetsbeampte vir bestuurslisensies—
(i) verseker dat die aansoeker se sig voldoen aan die vereistes bedoel in regulasie 102;
(ii) afdrukke van die linker- en regterduime van die aansoeker neem op die
beeldvasleggingsvel (vorm ISS) en die duplikaat daarvan, en indien die aansoeker nie
’n linker- of regterduim het nie, moet afdrukke van die vingers wat gespesifiseer word
op vorm ISS geneem word, en die identifisering daarvan op die beeldvasleggingsvel
aangeteken word;
(iii) een foto van die aansoeker op die beeldvasleggingsvel (vorm ISS), en een foto op die
duplikaat daarvan, aanheg;
(iv) verseker dat dieselfde strepiekodenommer op vorm ISS en die duplikaat daarvan
verskyn;
(v) verseker dat die aansoeker vorm ISS en die duplikaat daarvan onderteken;
(vi) die duplikaat van vorm ISS behou vir rekorddoeleindes;
(vii) die strepiekodenommer van die beeldvasleggingsvel (vorm ISS) ingevolge regulasie
106 (1) op die aansoekvorm aanteken;
(viii) in die geval van ’n aansoek bedoel in artikel 18 (1) van die Wet, die toetsuitslae van die
bestuurslisensietoets in die register van bestuurslisensies aanteken;
(ix) in die geval van ’n aansoek bedoel in artikel 18 (1) van die Wet, die kode van die
bestuurslisensie wat uitgereik moet word en die strepiekodenommer op die
beeldvasleggingvel in die register van bestuurslisensies aanteken;
(x) die beeldvasleggingsvel vir rekorddoeleindes bewaar; en
(xi) vorm ISS aan die Kaartproduksiefasiliteit stuur nie later nie as twee werksdae na die
datum van die magtiging bedoel in paragraaf (a) en, na ontvangs van die gelde vir die
uitreiking van ’n bestuurslisensie soos bepaal deur die LUR van die betrokke provinsie,
indien sodanige gelde nie reeds betaal is vir die gelyktydige uitreiking van ’n
bestuurslisensie met ’n ander kode nie, die bestuurslisensiekaart waarop die
bestuurslisensie van daardie fasiliteit voorkom, bestel.
Met dien verstande dat die pligte waarna in items (ix) tot (xi) verwys word deur ’n behoorlik
opgeleide en aangestelde werknemer of ’n werknemer van die betrokke bestuurslisensietoetssentrum verrig mag word. Met dien verstande verder dat indien die register van
bestuurslisensies nie beskikbaar is nie, die pligte bedoel in items (viii) en (ix) verrig moet
word sodra die register van bestuurslisensies beskikbaar is;
(1A) Die bestuurslisensie-toetssentrum moet sodanige deel van die geld aan die
Kaartproduksiefasiliteit betaal soos bedoel in subregulasie (1), betaalbaar ingevolge die ooreenkoms tussen
daardie fasiliteit en die Korporasie en die bedrag moet deur die Minister in die Staatskoerant gepubliseer
word.
(2) (a) By ontvangs van die disk bedoel in subregulasie (1) (c) (viii) of vorm ISS bedoel in
subregulasie (1) (d) (vii) en die bestelling van die bestuurslisensiekaart, moet die Kaartproduksiefasiliteit,
indien die beelde wat op die betrokke disk of beeldvasleggingsvel vasgelê is, aanvaar word—
(i) die bestuurslisensiekaart personaliseer en produseer op vorm DL3 soos in Bylae 2 aangedui;
en
(ii) die bestuurslisensiekaart en kennisgewing KDA aanstuur na die betrokke bestuurslisensietoetssentrum soos in Bylae 2 aangedui.
(b) Indien die beelde wat op die betrokke disk of beeldvasleggingsvel vasgelê is, nie deur die die
Kaartproduksiefasiliteit aanvaar word nie, moet die aansoeker weer aan die bestuurslisensie-toetssentrum
rapporteer vir ’n herhaling van subregulasie (1) (c) of, indien deur die bestuurslisensie-toetssentrum

goedgekeur, twee verdere foto’s van homself of haarself voorlê wat voldoen aan regulasie 103 (1), by
ontvangs waarvan die toetsbeampte vir bestuurslisensies subregulasie (1) (d) moet herhaal.
(3) By ontvangs van die bestuurslisensiekaart bedoel in subregulasie (2) moet die bestuurslisensietoetssentrum—
(a)

die ontvangs van die bestuurslisensiekaart waarop die bestuurslisensie verskyn, aanteken in
die bestuurslisensieregister;

(b)

die aansoeker kennis gee op vorm KDA soos in Bylae 2 aangedui, om die
bestuurslisensiekaart by die sentrum af te haal;

(c)

na aanbieding van die aansoeker se aanvaarbare identifikasie en die voorlegging van elke
lisensie en elke professionele bestuurspermit wat die aansoeker het, die
bestuurslisensiekaart aan die aansoeker uitreik;

(d)

indien die aansoeker dit versoek, ’n afdruk van die vorige lisensie wat saam met vorm KDA,
soos in Bylae 2 aangedui, voorgelê is, stempel en teken, sodat dit deur die aansoeker as
bewys van die vorige lisensie en datum van uitreiking daarvan behou kan word;

(e)

verseker dat die aansoeker ontvangs erken van die bestuurslisensiekaart op vorm BL1 of
vorm KDA, soos in Bylae 2 aangedui; en

(f)

die bestuurslisensieregister dienooreenkomstig bywerk om die uitreiking van die
bestuurslisensiekaart aan te toon.

(4) ’n Toetsbeampte vir bestuurslisensies moet ’n onopgeëiste bestuurslisensiekaart 120 dae nadat
die kennisgewing bedoel in subregulasie (3) (b) gepos is, vernietig en die feit dat dit vernietig is, in die
bestuurslisensieregister aanteken, behalwe waar voorheen andersins met die aansoeker ooreengekom is.
(5) (a) ’n Bestuurslisensiekaart verval, behoudens regulasie 101 (2) (a), vyf jaar na die datum
waarop dit vanaf die Kaartproduksiefasiliteit bestel is: Met dien verstande dat waar ’n persoon aansoek
gedoen het vir ’n nuwe bestuurslisensiekaart, op die wyse bedoel in paragraaf (b), op of voor die
vervaldatum van die bestuurslisensiekaart wat deur die persoon gehou word, die nuwe bestuurslisensiekaart
moet verval vyf jaar vanaf die vervaldatum, van die bestuurslisensiekaart wat deur sodanige persoon gehou
word.
(b) Die houer van ’n bestuurslisensiekaart kan om ’n nuwe kaart aansoek doen op die wyse beoog
in regulasie 109, en die nuwe kaart moet op die wyse beoog in regulasie 109 (3) gemagtig en aan die houer
uitgereik word.
(6) (a) Ondanks die bepalings van subregulasie (5) (a), waar ’n persoon aansoek doen om ’n nuwe
bestuurslisensiekaart op die wyse bedoel in subregulasie (5) (b), op of voor die vervaldatum van die
bestuurslisensiekaart wat deur sodanige persoon gehou word en ’n bestuurslisensie van die persoon is nie
opgeskort of gekanselleer nie, bly die kaart geldig totdat die nuwe bestuurslisensiekaart uitgereik is
ingevolge subregulasie (3), maar nie vir langer as drie maande na die vervaldatum van sodanige
bestuurslisensiekaart nie.
(b) Die bepalings van paragraaf (a) is slegs van toepassing indien die houer van die
bestuurslisensiekaart in besit is van die bestuurslisensiekaart, voorheen aan hom uitgereik en bewys van die
gelde betaal ingevolge regulasie 109 (2) (c) vir ’n nuwe bestuurslisensiekaart soos bedoel in regulasie
108 (1).
109. Aansoek om en uitreiking van duplikaat van lisensie
(1) Behoudens subregulasie (2), moet ’n aansoek om ’n duplikaat van ’n leerlinglisensie by enige
bestuurslisensie-toetssentrum deur die aansoeker persoonlik gedoen word op vorm LL1 soos in Bylae 2
aangedui en ’n aansoek om ’n duplikaat bestuurslisensiekaart deur die aansoeker persoonlik op vorm BL1
soos in Bylae 2 aangedui.
(2) ’n Aansoek om ’n duplikaat bestuurslisensiekaart deur ’n aansoeker wat permanent of gewoonlik
in ’n ander land woon, moet binne sewe jaar nadat die aansoeker die Republiek verlaat het by enige
bestuurslisensie-toetssentrum op vorm BL1 gemaak word soos in Bylae 2 aangedui en kan deur ’n ander
persoon namens die aansoeker ingedien word.

(3) ’n Aansoek bedoel in subregulasie (1) moet vergesel gaan van—
(a)

die oorspronklike lisensie of, waar die oorspronklike lisensie verlore of vernietig is, ’n
verklaring tot daardie effek op vorm VRK soos in Bylae 2 aangedui;

(b)

twee foto’s van die aansoeker wat voldoen aan regulasie 103 (1), tensy die aansoeker ’n
duplikaat bestuurslisensiekaart wil verkry wat verval wanneer die oorspronklike
bestuurslisensiekaart ingevolge regulasie 108 (5) sou verval;

(c)

in die geval van ’n aansoek om ’n duplikaat van ’n leerlinglisensie, die geld soos bepaal
deur die LUR van die betrokke provinsie vir die uitreiking van ’n duplikaat leerlinglisensie,
en in die geval van ’n aansoek om ’n duplikaat bestuurslisensiekaart, die geld vir die
uitreiking van ’n bestuurslisensiekaart beoog in regulasie 108 (1); en

(d)

aanvaarbare identifikasie van die aansoeker.

(4) ’n Aansoek bedoel in subregulasie (2) moet vergesel gaan van—
(a)

’n beëdigde verklaring deur die aansoeker afgelê wat die land, stad of dorp en woonadres
waar hy of sy woon, die tydperk van verblyf, dat hy of sy nie in staat sal wees om persoonlik
die kaart te ontvang nie, en die naam en identifikasienommer van die persoon wat die
aansoek sal indien en die kaart namens hom of haar sal ontvang, weergee;

(b)

twee foto’s van die aansoeker, wat voldoen aan regulasie 103 (1);

(c)

die geld vir die uitreiking van ’n bestuurslisensiekaart soos beoog in regulasie 108 (1);

(d)

’n gesertifiseerde afskrif van die aanvaarbare identifikasie van die aansoeker en ’n
gesertifiseerde afskrif van die identiteitsdokument van die persoon wat die aansoek namens
the aansoeker indien;

(e)

’n gesertifiseerde afskrif van die identifikasiebladsy van die paspoort van die aansoeker en
die bladsy wat deur die Departement van Binnelandse Sake gestempel is toe hy of sy die
Republiek verlaat het en die bladsy gestempel deur die land waarin hy of sy woon toe hy of
sy die betrokke land binnegegaan het; en

(f)

’n verslag uitgereik minder as ses maande voor die datum van aansoek by ’n oogkundige of
oftalmoloog met betrekking tot die toetsing van die aansoeker se oë volgens die standaard
bedoel in regulasie 102 (1).

(5) By ontvangs van ’n aansoek bedoel in subregulasie (1) of (2), moet die bestuurslisensietoetssentrum—
(a)

verseker dat die aansoek volledig en in orde is;

(b)

verseker dat die betrokke lisensie nie onderworpe is aan ’n opskorting of ’n intrekking nie;
en

(c)

die duplikaat van die leerlinglisensie of bestuurslisensiekaart, ingevolge regulasie 105 of
108 onderskeidelik, uitreik. Met dien verstande dat in die geval van ’n aansoek bedoel in
subregulasie (2), die toetsbeampte vir bestuurslisensies die prosedure in regulasie
108 (1) (d) moet volg en daar sal nie van hom of haar vereis word om die take in items (ii)
en (v) genoem te verrig nie en die bestuurslisensiekaart moet uitgereik word soos bedoel in
regulasie 112A (1).

110. Voorwaardes vir erkenning en vervanging van bestuurslisensie nie ingevolge Wet uitgereik
nie, en internasionale bestuurspermit
(1) Behoudens subregulasies (1A) en (3), word ’n bestuurslisensie bedoel in artikel 23 (1) (a) van
die Wet, wat uitgereik is terwyl die houer daarvan nie permanent of gewoonlik in die Republiek woonagtig
was nie, vir die tydperk waarvoor, en onderworpe aan die voorwaardes waaronder, dit uitgereik is, geag ’n
geldige lisensie by die toepassing van Hoofstuk IV van die Wet te wees indien—
(a)

(i) die lisensie uitgereik is in ’n amptelike taal van die Republiek; of

(ii) ’n sertifikaat van egtheid of geldigheid wat met betrekking tot die lisensie in ’n
amptelike taal van die Republiek uitgereik is deur ’n bevoegde gesag, of ’n vertaling
van daardie lisensie in sodanige amptelike taal, daarby aangeheg is; en
(b)

sodanige lisensie bevat, of het aangeheg daaraan, ’n foto en die handtekening van die
lisensiehouer.

(1A) Vir die doel van subregulasie (1) beteken die frase “nie permanent of gewoonlik in die
Republiek woonagtig nie” om vir ’n ononderbroke tydperk van meer as drie jaar buite die grense van
Suid-Afrika te wees.
(2) Behoudens subregulasie (3), word ’n internasionale bestuurspermit soos bedoel in artikel
23 (1) (b) van die Wet, geag ’n geldige lisensie by die toepassing van Hoofstuk IV van die Wet te wees vir
die tydperk waarvoor, en onderworpe aan die voorwaardes waaronder, dit uitgereik is.
(3) Wanneer die houer van ’n lisensie bedoel in artikel 23 (1) (a) van die Wet of die houer van ’n
internasionale bestuurspermit bedoel in artikel 23 (1) (b) van die Wet—
(a)

na die Republiek terugkeer om permanente verblyf te hervat, word sodanige lisensie of
permit vir die toepassing van Hoofstuk IV van die Wet nie meer geag ’n geldige lisensie te
wees nie, indien dit ongeldig word in die land of gebied van uitreiking; of

(b)

ingevolge enige wet toestemming verkry vir permanente verblyf in die Republiek, word
sodanige lisensie of permit by die toepassing van Hoofstuk IV van die Wet nie meer geag
’n geldige lisensie te wees nie, indien dit ongeldig word in die land of gebied van uitreiking.

Met dien verstande dat die geldigheidstydperk van sodanige bestuurslisensie nie ’n tydperk van vyf jaar
vanaf die datum wat sodanige persoon permanenteverblyfstatus in die Republiek verkry, moet oorskry nie.
(4) Ondanks hierdie regulasie, word ’n lisensie geag ’n geldige lisensie by die toepassing van
Hoofstuk IV van die Wet te wees indien die lisensie uitgereik is in ’n gebied wat voorheen bekend gestaan
het as—
(a)

Die Republiek van Bophuthatswana;

(b)

Die Republiek van Ciskei;

(c)

Gazankulu;

(d)

KaNgwane;

(e)

KwaNdebele;

(f)

KwaZulu;

(g)

Lebowa;

(h)

QwaQwa;

(i)

Die Republiek van Transkei; of

(j)

Die Republiek van Venda.

(5) ’n Lisensie bedoel in artikel 23 (1) (a) of ’n internasionale bestuurspermit bedoel in artikel 23
(1) (b) van die Wet kan, binne ’n tydperk van 5 jaar en gedurende die geldigheid daarvan, en nadat die
houer daarvan teruggekeer het na die Republiek om pemanente verblyf te hervat of ingevolge enige wet
toestemming verkry vir permanent verblyf in die Republiek, ingevolge subregulasie (6) en (7) ingeruil word
vir ’n bestuurslisensie: Met dien verstande dat die vereistes vir permanente verblyf nie van toepassing sal
wees op houers van diplomatieke en verdragspermitte nie.
(6) (a) ’n Aansoek bedoel in artikel 23 (3) van die Wet moet, behoudens subregulasies (7) en (8),
gedoen word op die wyse beoog in regulasie 111, en ’n aansoek om die vervanging van ’n internasionale
bestuurspermit moet, benewens die vereistes van regulasie 111 (1), van ’n bestuurslisensie vergesel gaan
op gesag waarvan die permit uitgereik is.
(b) In die geval van ’n aansoek bedoel in paragraaf (a) vir die vervanging van ’n bestuurslisensie
soos bedoel in subregulasie (4), welke bestuurslisensie nie meer in die besit van die aansoeker is nie, moet

sodanige aansoek gedoen word op die wyse beoog in regulasie 112 (2) en die bestuurslisensie moet
gemagtig en uitgereik word op die wyse beoog in regulasie 112 (3).
(7) (a) Behoudens paragraaf (b) moet die betrokke bestuurslisensie-toetssentrum by ontvangs van
’n aansoek bedoel in subregulasie (6) (a) die uitreiking van ’n bestuurslisensie magtig en uitreik vir die klas
of klasse motorvoertuie waarop die bestaande lisensie betrekking het.
(b) Die betrokke bestuurslisensie-toetssentrum magtig die uitreiking en reik die lisensie bedoel in
paragraaf (a) uit op die wyse bedoel in regulasie 108—
(i) indien hy tevrede is dat die aansoeker die houer is van die lisensie of permit, na gelang van
die geval, bedoel in subregulasie (1) en (2); en
(ii) indien hy tevrede is dat die lisensie of permit is steeds geldig in die land of gebied van
uitreiking; en
(iii) in die geval van ’n aansoek om die vervanging van ’n bestuurslisensie bedoel in subregulasie
(4), indien die betrokke LUR skriftelik bevestig dat die aansoeker die houer van ’n geldige
lisensie is.
(8) Indien daar ’n geskil ontstaan oor die klas van motorvoertuig ten opsigte waarvan ’n
bestuurslisensie ingevolge subregulasie (7) (a) uitgereik is, bepaal die betrokke LUR die klas van die
motorvoertuig.
111. Aansoek om bestuurslisensie kragtens artikel 19 van Wet en regulasie 110 (6) (a)
(1) Behoudens subregulasie (2) word ’n aansoek om ’n bestuurslisensie beoog in artikel 19 van die
Wet en regulasie 110 (6) (a) gedoen deur die aansoeker by ’n bestuurslisensie-toetssentrum op vorm BL1
soos in Bylae 2 aangedui, en gaan vergesel van—
(a)

aanvaarbare identifikasie van die aansoeker;

(b)

die bestaande bestuurslisensie of duplikaat daarvan;

(bA)

in die geval van ’n aansoek beoog in regulasie 110 (6) (a), ’n gesertifiseerde afskrif van die
permanente verblyfpermit van die aansoeker of ’n gesertifiseerde afskrif van die aansoeker
se diplomatieke of verdragspermit;

(c)

twee foto’s van die aansoeker, en in die geval van ’n aansoek bedoel in regulasie 110 (6) (a),
vier foto’s van die aansoeker, wat voldoen aan regulasie 103 (1); en

(d)

die geld beoog in regulasie 108 (1).

(1A) Indien die bestuurslisensie in ’n identiteitsdokument vervat is en die besonderhede van daardie
lisensie in die register van bestuurslisensies aangeteken is, maar die aansoeker nie meer in besit van die
bestuurslisensie is nie, kan die aansoeker ’n verklaring op vorm VRK doen, wat by die toepassing van
subregulasie (1) (b) voldoende is.
(2) In die geval van ’n lisensie uitgereik in ’n voorgeskrewe gebied, waar die bestaande
bestuurslisensie nie in ’n identiteitsdokument vervat is nie en die aansoeker nie meer in besit van daardie
bestuurslisensie is nie, moet die aansoek om ’n bestuurslisensie beoog in regulasie 110 (6) (a) gedoen word
op die wyse beoog in regulasie 112 (2) en die toetsbeampte vir bestuurslisensies tree op soos beoog in
regulasie 112 (3).
(3) By ontvangs van ’n aansoek bedoel in subregulasie (1), moet die toetsbeampte vir
bestuurslisensies, indien hy of sy oortuig is dat—
(a)

die aansoeker nie onbevoeg is om ’n bestuurslisensie te hê nie soos beoog in artikel
15 (1) (f) (vi) van die Wet gelees met regulasie 102;

(b)

indien die bestuurslisensie in ’n identiteitsdokument vervat is, die besonderhede van die
bestuurslisensie in die register van bestuurslisensies aangeteken is;

(c)

indien die bestuurslisensie nie in ’n identiteitsdokument vervat is nie—

(i) indien daardie bestuurslisensie-toetssentrum die bestuurslisensie uitgereik het, die
besonderhede van die bestuurslisensie in die dokumentasie van die sentrum aangeteken
is; of
(ii) indien ’n ander gesag die aantekening van die betrokke bestuurslisensie hou, die
betrokke gesag skriftelik bevestig het dat die lisensie uitgereik was en dat die
besonderhede van die bestuurslisensie korrek is,
magtiging vir die uitreiking en ’n nuwe bestuurslisensie uitreik op die wyse soos beoog in regulasie 108.
(4) Indien die besonderhede van die bestaande bestuurslisensie wat in ’n identiteitsdokument vervat
is, nie in die register van bestuurslisensies aangeteken is nie, moet die toetsbeampte vir bestuurslisensies of
die persoon wat daartoe gemagtig is skriftelike bevestiging van die bestuurslisensie-toetssentrum van die
betrokke provinsiale administrasie wat die bestuurslisensie uitgereik het, verkry dat die bestuurslisensie
uitgereik is en dat die besonderhede van die bestuurslisensie korrek is soos voorsien in regulasie 112 (2).
112. Aansoek om bestuurslisensie kragtens artikel 20 van Wet en regulasie 110 (6) (b)
(1) (a) ’n Aansoek bedoel in artikel 20 (1) van die Wet word, indien die aansoeker steeds in besit
is van die bestuurslisensie wat uitgereik is ingevolge artikel 57 van die padverkeersordonnansie of ’n
duplikaat daarvan, gedoen deur die houer by ’n bestuurslisensie-toetssentrum op vorm BL1 soos in Bylae
2 aangedui, en gaan vergesel van—
(i) die gelde soos beoog in regulasie 108 (1);
(ii) die bestaande lisensie of ’n duplikaat daarvan;
(iii) twee foto’s van die aansoeker wat voldoen aan regulasie 103 (1); en
(iv) aanvaarbare identifikasie van die aansoeker.
(b) By ontvangs van die aansoek moet die bestuurslisensie-toetssentrum—
(i) indien daardie bestuurslisensie-toetssentrum die lisensie uitgereik het, uit die
bestuurslisensie-rekords van die sentrum vasstel of die betrokke lisensie uitgereik was en of
die lisensiebesonderhede korrek is; en
(ii) indien ’n ander owerheid die aantekening van die betrokke bestuurslisensie hou, skriftelike
bevestiging van daardie owerheid verkry dat die betrokke lisensie uitgereik was en dat die
lisensiebesonderhede korrek is.
(2) (a) In die geval van ’n aansoek soos bedoel in artikel 20 (1) van die Wet waar die aansoeker nie
meer in besit is van die bestuurslisensie wat uitgereik is ingevolge artikel 57 van die
padverkeersordonnansie of ’n duplikaat daarvan nie, en in die geval van ’n aansoek soos bedoel in regulasie
110 (6) (b), doen die aansoeker by die gesag wat die lisensie uitgereik het of die betrokke provinsiale
administrasie aansoek om vorm BVB op vorm ABB soos in Bylae 2 aangedui, en die aansoek gaan vergesel
van—
(i) die geld soos bepaal deur die LUR van die betrokke provinsie;
(ii) twee foto’s van die aansoeker wat voldoen aan regulasie 103 (1); en
(iii) aanvaarbare identifikasie van die aansoeker.
(b) By ontvangs van die aansoek moet die betrokke owerheid, indien hy oortuig is dat die betrokke
lisensie deur daardie owerheid uitgereik was, vorm BVB soos in Bylae 2 aangedui, voltooi, daardie vorm
aan die aansoeker uitreik en ’n afskrif daarvan behou vir rekorddoeleindes.
(c) Genoemde aansoeker moet by die uitreiking van vorm BVB, op vorm BL1 aan ’n
bestuurslisensie-toetssentrum ’n aansoek rig, wat vergesel moet gaan van—
(i) die geld soos beoog in regulasie 108 (1);
(ii) twee foto’s van die aansoeker wat voldoen aan regulasie 103 (1);
(iii) vorm BVB; en
(iv) aanvaarbare identifikasie van die aansoeker.

(3) By ontvangs van die aansoek bedoel in subregulasie (1) of (2), magtig die toetsbeampte vir
bestuurslisensies die uitreiking van ’n bestuurslisensie en reik dit uit op die wyse bedoel in regulasie 108,
indien hy of sy oortuig is dat die aansoeker nie onbevoeg is om ’n bestuurslisensie te hê nie soos beoog in
artikel 15 (1) ( f ) (vi) van die Wet gelees saam met regulasie 102.
112A. Magtiging om persoon toe te laat om bestuurslisensiekaart namens ander persoon te
ontvang
(1) Ondanks die bepalings van regulasie 108—
(a)

indien ’n aansoeker weet dat hy of sy nie daartoe in staat sal wees om die
bestuurslisensiekaart persoonlik by die bestuurslisensie-toetssentrum te ontvang nie—
(i) moet die aansoek vergesel gaan van—
(aa)

’n gesertifiseerde afskrif van die identiteitsdokument van die persoon wat die
kaart namens die aansoeker sal ontvang; en

(bb)

’n beëdigde verklaring deur die aansoeker gedoen, waarin die rede vermeld
word waarom hy of sy nie daartoe in staat sal wees om die kaart persoonlik te
ontvang nie, en die naam en identiteitsnommer van die persoon wat die kaart
namens hom of haar sal ontvang; en

(ii) moet die persoon wie se naam en identiteitsnommer in die beëdigde verklaring verskyn,
die kaart namens die aansoeker ontvang en sy of haar identiteitsdokument by sodanige
ontvangs toon; en
(b)

indien ’n aansoeker weens onvoorsiene omstandighede nie daartoe in staat is om die kaart
persoonlik te ontvang nie, moet die persoon wat die kaart namens die aansoeker ontvang,
voorlê—
(i) sy of haar identiteitsdokument of ’n gesertifiseerde afskrif daarvan;
(ii) ’n gesertifiseerde afskrif van die identiteitsdokument van die aansoeker; en
(iii) ’n beëdigde verklaring wat ’n verduideliking bevat van die onvoorsiene omstandighede
wat die aansoeker verhoed om die kaart persoonlik te ontvang en die naam en
identiteitsnommer van die persoon wat die kaart namens hom of haar sal ontvang.

(2) Die bestuurslisensie-toetssentrum moet by voorlegging van genoemde dokumente die kaart aan
genoemde persoon uitreik.
113. Wyse van kennisgewing van nuwe woon- en posadres
Kennis van ’n lisensiehouer se nuwe woon- of posadres ingevolge artikel 22 van die Wet moet—
(a)

op vorm KVB soos in Bylae 2 aangedui, aan die toepaslike registrasie-owerheid van die
lisensiehouer gegee word; en

(b)

vergesel gaan van bewyse, ingevolge regulasie 32A (3), van sodanige verandering.

113A. Prosedure na opskorting of intrekking van lisensie ingevolge artikel 34 van die Wet
As ’n hof ’n lisensie ingevolge artikel 34 van die Wet opgeskort of gekanselleer het, stuur die
registrateur of klerk van die hof sodanige lisensie na die betrokke Provinsiale Administrasie vir bewaring
totdat die opskortingtydperk verval het, of vir die vernietiging van sodanige lisensie as sodanige lisensie
gekanselleer is.
114. Wyse van aansoek om en uitreiking van lisensie sonder endossemente
’n Aansoek om ’n bestuurslisensie sonder endossemente ingevolge artikel 26 (2) van die Wet word
gedoen op die wyse voorgeskryf in regulasie 109 vir sover dit op die bestuurslisensie betrekking het.

Deel IV
Professionele bestuurspermit
115. Sekere bestuurders van sekere voertuie moet professionele bestuurspermit hê
(1) Behoudens die bepalings van subregulasie (2), moet ’n professionele bestuurspermit gehou word
deur die bestuurder van—
(a)

’n goederevoertuig waarvan die bruto voertuigmassa 3 500 kilogram oorskry;

(b)

’n teëspoedwa;

(c)

’n bus;

(d)

’n minibus—
(i) waarvan die bruto voertuigmassa 3 500 kilogram oorskry; of
(ii) wat ontwerp of aangepas is vir die vervoer van 12 of meer persone, insluitende die
bestuurder;

(e)

’n motorvoertuig wat gebruik word vir die vervoer van persone teen vergoeding of wat
bedryf word ingevolge ’n bedryfslisensie uitgereik ingevolge die bepalings van die NLTTA;

(f)

’n goedere voertuig waarvan die bruto voertuigmassa 3 500 kilogram oorskry waarop
regulasie 273 tot 283 van toepassing is, soos bedoel in regulasie 274; en

(g)

’n motorvoertuig wat 12 of meer persone vervoer, met inbegrip van die bestuurder.

(2) Die bepalings van subregulasie (1) is nie van toepassing nie op—
(a)

’n verkeersbeampte of ondersoeker van voertuie of toetsbeampte vir bestuurslisensies by
die uitvoering van sy of haar pligte soos beoog in artikels 3I, 3G en 3H van die Wet,
onderskeidelik;

(b)

’n persoon wat ’n lykswa bestuur;

(c)

’n persoon wat ’n motorvoertuig bedoel in regulasie 21 (1) of 21 (5) bestuur;

(d)

behoudens regulasie 99 (2), ’n persoon wat ’n motorvoertuig bestuur waarvoor hy of sy ’n
geldige leerlinglisensie het met die kode wat vir daardie voertuig ingevolge regulasie 99 (1)
voorgeskryf is, terwyl hy of sy vergesel word deur ’n persoon met ’n geldige professionele
bestuurspermit wat hom of haar magtig om daardie voertuig te bestuur; of

(e)

’n persoon wat ’n trekker bestuur.

116. Kategorieë van, en magtiging verleen deur, professionele bestuurspermitte
(1) Professionele bestuurspermitte word verdeel in die volgende kategorieë:
(a)

Kategorie “G”, wat die bestuur van ’n motorvoertuig bedoel in regulasie 115 (1) (a) en (b)
magtig;

(b)

kategorie “P”, wat die bestuur van ’n motorvoertuig bedoel in regulasie 115 (1) (a), (b), (c),
(d), (e) en (g) magtig; en

(c)

kategorie “D”, wat die bestuur van ’n motorvoertuig bedoel in regulasie 115 (1) magtig.
(Datum van inwerkingtreding van reg. 116 (1) (c): 3 Augustus 2001.)

(2) By die toepassing van subregulasie (1), sluit die woord “bestuur” die bestuur in van ’n
motorvoertuig wat ’n ander motorvoertuig trek, die laasgenoemde waarvan ’n motorvoertuig is soos beoog
in regulasie 115 (1).
(3) Die magtiging wat deur ’n professionele bestuurspermit verleen word, is slegs van toepassing
ten opsigte van ’n voertuig waarvoor die houer ’n geldige bestuurslisensie het.
117. Onbevoegdheid om professionele bestuurspermit te verkry
’n Professionele bestuurspermit mag nie deur ’n bestuurslisensie-toetssentrum uitgereik word nie—

(a)
(aA)
(b)

(c)

tensy die aansoeker in besit is van ’n geldige bestuurslisensie vir ’n motorvoertuig ten
opsigte waarvan om die permit aansoek gedoen word;
tensy, in die geval van ’n aansoek om ’n kategorie “P” of “D” professionele bestuurspermit,
die aansoeker die ouderdom van 21 jaar en 25 jaar, onderskeidelik, of ouer is;
tensy ’n geregistreerde mediese praktisyn of beroepsgesondheidspraktisyn die aansoeker
ondersoek het ten einde vas te stel of hy of sy bevoeg of onbevoeg is om ’n motorvoertuig
te bestuur soos be-oog in artikel 15 (1) (f) van die Wet, en die aansoeker medies geskik
gesertifiseer het op vorm MS soos aangedui in Bylae 2, nie langer as 2 maande voor die
datum van die aansoek nie;
indien die aansoeker binne ’n tydperk van vyf jaar voor die datum van die aansoek skuldig
bevind is aan, of as hy ’n erkenning van skuld betaal het op—
(i) die bestuur van ’n motorvoertuig terwyl onder die invloed van sterk drank of ’n
verdowingsmiddel wat ’n narkotiese uitwerking het;
(ii) bestuur van ’n motorvoertuig terwyl die konsentrasie van alkohol in sy of haar bloed
of asem die statutêre beperking oorskry;
(iii) roekelose bestuur; of
(iv) in die geval van ’n aansoek om ’n kategorie “P”“ en “D” permit, ’n misdryf waarvan
geweld ’n element was;

(d)

gedurende enige tydperk waarvoor ’n professionele bestuurspermit of bestuurslisensie wat
die aansoeker het, opgeskort is, of indien so ’n permit of lisensie ingetrek is; of

(e)

tensy, vanaf ’n datum deur die Minister by kennisgewing in die Staatskoerant bepaal, die
aansoeker om ’n kategorie “D” permit ’n sertifikaat het wat nie meer nie as ses maande voor
die datum van die aansoek verkry is van ’n goedgekeurde opleidingsinstelling soos in
regulasie 280 beoog.

118. Aansoek om professionele bestuurspermit
(1) Die bestuurder van ’n motorvoertuig beoog in regulasie 115 (1) moet by ’n bestuurslisensietoetssentrum aansoek doen om ’n professionele bestuurspermit op vorm PD1 soos aangedui in Bylae 2.
(2) ’n Aansoek bedoel in subregulasie (1) moet vergesel wees van—
(a)

die geld vir ’n aansoek om ’n professionele bestuurspermit soos voorgeskryf deur die LUR
van die betrokke provinsie;

(b)

aanvaarbare identifikasie van die aansoeker;

(c)

twee foto’s van die aansoeker wat voldoen aan regulasie 103 (1);

(d)

die oorspronklike bestuurslisensie wat die aansoeker magtig om ’n motorvoertuig te bestuur
waarop sy of haar aansoek om ’n professionele bestuurspermit betrekking het;

(dA)

vanaf die datum bedoel in regulasie 117 (e), die sertifikaat van opleiding bedoel in die
genoemde regulasie, indien van toepassing;
(Datum van inwerkingtreding van reg. 118 (2) (dA): 3 Augustus 2001.)

(e)

die mediese sertifikaat op vorm MS soos aangedui in Bylae 2; en

(f)

enige ander professionele bestuurspermit of openbare bestuurspermit wat die aansoeker
reeds het.

(3) By ontvangs van ’n aansoek wat ingevolge hierdie regulasie gedoen is, moet die toetssentrum—
(a)

seker maak dat die aansoek in orde is met verwysing na regulasie 117 en subregulasie (2);

(aA)

seker maak dat die aansoek nie onbevoeg, soos beoog in artikel 15 van die Wet gelees met
regulasie 102 is nie;

(b)

bevestig dat die foto’s wat voorgelê is dié van die aansoeker is; en

(c)

die aansoek aanteken in die register van professionele bestuurspermitte, en bevestig uit die
register dat die aansoeker nie onderworpe is aan ’n opskorting of intrekking van enige
bestuurslisensie of professionele bestuurspermit wat hy of sy het nie.

(4) Indien die bestuurslisensie-toetssentrum oortuig is dat die aansoek in orde is, moet hy die
beampte in bevel van die naaste Suid-Afrikaanse Polisiediensstasie versoek om ’n verslag van die
skuldigbevindings wat in regulasie 117 (c) vermeld word, indien enige, wat teen die aansoeker aangeteken
is, en vir die doel van so ’n verslag kan enige lid van die Suid-Afrikaanse Polisiediens die vinger- en
palmafdrukke van die aansoeker neem.
119. Wyse van uitreiking van professionele bestuurspermit
(1) Indien die toetsbeampte vir bestuurslisensies oortuig is dat die applikant aan die vereistes vir die
uitreiking van ’n professionele bestuurspermit voldoen of indien hy of sy, in die geval van ’n aansoek
kragtens regulasie 121, oortuig is dat ’n professionele bestuurspermit aan die applikant uitgereik moet word
en dat die applikant nie gediskwalifiseer is om ’n bestuurslisensie te hê nie soos bedoel in artikel
15 (1) (f) (vi) van die Wet gelees saam met regulasie 102, moet die betrokke toetsbeampte onverwyld—
(a)

die magtiging op vorm PD1 invul om die professionele bestuurspermit uit te reik, soos
aangedui in Bylae 2 en die magtiging op die register van professionele bestuurspermitte
aanteken;

(b)

vanaf die datum bedoel in regulasie 117 (e) toesien dat die applikant in besit is van ’n
opleidingsertifikaat waarna in die gemelde regulasie verwys word, indien van toepassing;

(c)

behalwe in die omstandighede waarna in paragraaf (d) verwys word, moet die toetsbeampte
vir bestuurslisensies—
(i) ’n afdruk neem van die linker- en regterduim van die applikant, en indien die applikant
nie ’n linker- of regterduim het nie, ’n afdruk van sodanige vingers as wat deur die
beeldvasleggingstelsel gespesifiseer word, en die identifisering van die vingers moet
op die beeldvasleggingstelsel aangeteken word;
(ii) die fotografiese beeld van die applikant op die beeldvasleggingstelsel vaslê wat slegs
die kop en skouers van die applikant uitbeeld en die applikant se hele gesig wys en wat
behoudens regulasie 103 (1) (a) (vii) die applikant sonder enige hoofbedekking toon;
(iii) ’n beeld van die handtekening van die applikant op die beeldvasleggingstelsel vaslê;
(iv) toesien dat die applikant se sig voldoen aan die vereistes bedoel in regulasie 102 deur
gebruik van die beeldvasleggingstelsel. Met dien verstande dat, indien die applikant nie
die geoutomatiseerde sigtoets slaag nie, die verbale sigtoets gebruik moet word;
(v) die beeldvasleggingsblad op vorm ICS soos in Bylae 2 getoon vanaf die
beeldvasleggingstelsel druk;
(vi) die strepieskodenommer op die beeldvasleggingsblad van die aansoekvorm wat
kragtens regulasie 106 (1) ingedien is op die register van bestuurslisensies aanteken;
(vii) die beeldvasleggingsblad vir rekorddoeleindes behou; en
(viii) die skyf wat die vingerafdrukbeelde, handtekening en foto bevat aan die
Kaartproduksiefasiliteit stuur hoogstens twee werksdae na die datum van magtiging
bedoel in paragraaf (a) en, by ontvangs van die gelde vir die uitreiking van ’n
bestuurslisensie deur die LUR van die betrokke provinsie vasgestel, indien sodanige
gelde nie alreeds vir die gelyktydige uitreiking van ’n bestuurslisensie betaal is nie, die
bestuurslisensiekaart waarop die professionele bestuurspermit verskyn vanaf daardie
fasiliteit bestel.
Met dien verstande dat die take genoem in items (vi) tot (viii) deur ’n toepaslik opgeleide
en aangestelde werknemer van die betrokke bestuurslisensietoetssentrum uitgevoer kan
word;

(d)

slegs indien die betrokke bestuurslisensietoetssentrum nie met ’n beeldvasleggingstelsel
toegerus is nie of indien die betrokke bestuurslisensietoetssentrum toegerus is met een of
meer beeldvasleggingstelsels en al die of minstens twee van daardie beeldvasleggingstelsels
nie beskikbaar is nie as gevolg van ’n onklaarraking en sodanige onklaarraking is
ooreenkomstig die uitroepaantekeningsprosedure aangemeld of indien die LUR spesifiek
magtiging gegee het aan die bestuurslisensietoetssentrum om hierdie prosedure te gebruik,
moet die toetsbeampte vir bestuurslisensies—
(i) toesien dat die applikant se sig voldoen aan die vereistes waarna in regulasie 102
verwys word;
(ii) ’n afdruk van die linker- en regterduim van die applikant neem op die
beeldskanderingsblad (vorm ISS) en die duplikaat daarvan en, indien die applikant nie
’n linker- of regterduim het nie, ’n afdruk van daardie vingers wat op die ISS-vorm
gespesifiseer word, en die identifisering van die vingers moet op die
beeldskanderingsblad aangeteken word;
(iii) een foto van die applikant op die beeldskanderingsblad (vorm ISS) en een foto op die
duplikaat daarvan vasplak;
(iv) toesien dat dieselfde strepieskodenommer op vorm ISS en die duplikaat daarvan
verskyn;
(v) toesien dat die applikant vorm ISS en die duplikaat daarvan onderteken;
(vi) die duplikaat van vorm ISS vir rekorddoeleindes behou;
(vii) die strepieskodenommer van die beeldskanderingsblad (vorm ISS) op die aansoekvorm
wat kragtens regulasie 106 (1) ingedien is op die register van bestuurslisensies
aanbring; en
(viii) vorm ISS aan die Kaartproduksiefasiliteit stuur hoogstens twee werksdae na die datum
van die magtiging waarna in paragraaf (a) verwys word en, by ontvangs van die gelde
vir die uitreiking van ’n bestuurslisensie wat deur die LUR van die betrokke provinsie
vasgestel is, indien sodanige gelde nie alreeds betaal is vir die gelyktydige uitreiking
van ’n bestuurslisensie nie, die bestuurslisensiekaart waarop die professionele
bestuurspermit verskyn van daardie fasiliteit af bestel.
Met dien verstande dat die take genoem in items (vi) tot (viii) uitgevoer mag word deur ’n
toepaslik
opgeleide
en
aangestelde
werknemer
van
die
betrokke
bestuurslisensietoetssentrum.

(2) (a) By ontvangs van die skyf bedoel in subregulasie (1) (c) (viii) of vorm ISS bedoel in
subregulasie (1) (d) (vii) en die bestelling van die bestuurslisensiekaart, moet die Kaartproduksiefasiliteit,
indien die beelde wat op die skyf of betrokke beeldskanderingsblad opgeneem is aanvaar word—
(i) die bestuurslisensiekaart op vorm DL3 getoon in Bylae 2 personaliseer en vervaardig; en
(ii) die bestuurslisensiekaart en kennisgewing KDA getoon in Bylae 2 aan die betrokke
bestuurslisensietoetssentrum stuur.
(b) Indien die beelde wat op die skyf of beeldskanderingsblad opgeneem is nie deur die
Kaartproduksiefasiliteit aanvaar word nie, moet die applikant weer by die bestuurslisensietoetssentrum
aanmeld vir die herhaling van subregulasie (1) (c) of, indien deur die bestuurslisensietoetssentrum
goedgekeur, twee ander foto’s van hom- of haarself wat aan regulasie 103 (1) voldoen indien, by ontvangs
waarvan die toetsbeampte vir bestuurslisensies subregulasie (1) (d) moet herhaal.
(3) By ontvangs van die bestuurslisensiekaart bedoel in subregulasie (2), moet die
bestuurslisensietoetssentrum—
(a)

die ontvangs van die bestuurslisensiekaart waarop die professionele bestuurspermit
verskyn, in die register van professionele bestuurspermitte aanteken;

(b)

die applikant op vorm KDA gewys in Bylae 2 in kennis stel daarvan om sodanige
bestuurslisensiekaart by sodige sentrum af te haal;

(c)

na voorlegging van die applikant se aanvaarbare identifikasie en die inhandiging van elke
lisensie en professionele bestuurspermit wat deur sodinge applikant gehou word, sodanige
bestuurslisensiekaart aan die applikant uitreik;

(d)

toesien dat die applikant ontvangs van die bestuurslisensiekaart op die aansoekvorm erken;
en

(e)

die register van professionele bestuurspermitte dienooreenkomstig bywerk om die
uitreiking van die bestuurslisensiekaart weer te gee.

(4) ’n Toetsbeampte vir bestuurslisensies of ’n persoon gemagtig daartoe moet ’n onopgeëiste
bestuurslisensiekaart waarop ’n professionele bestuurspermit verskyn, 120 dae nadat die kennisgewing na
verwys in subregulasie (3) (b) gepos is, behalwe as vroeër anders met die applikant gereël is, vernietig en
die vernietiging van sodanige bestuurslisensiekaart in die register van professionele bestuurspermitte
aanteken.
120. Professionele bestuurspermit bly van krag na aansoek
(1) Ondanks andersluidende bepalings van regulasie 122 (1), waar ’n persoon op die wyse beoog in
regulasie 122 (2) aansoek doen om ’n nuwe professionele bestuurspermit op of voor die datum van
verstryking van die professionele bestuurspermit wat die persoon het, bly daardie permit geldig totdat die
nuwe professionele bestuurspermit uitgereik word ingevolge regulasie 119 (3) of totdat die houer van die
lisensie van sy of haar aansoek om ’n nuwe professionele bestuurspermit in kennis gestel is, ingevolge
regulasie 125 (4) maar nie vir langer as vier maande na die vervaldatum nie.
(2) Die voorwaardes van subregulasie (1) is slegs van toepassing indien die houer van die
professionele bestuurspermit in besit is van ’n professionele bestuurspermit wat voorheen aan hom of haar
uitgereik is en bewys van die gelde betaal ingevolge regulasie 118 (2) (a) om ’n nuwe professionele
bestuurspermit aansoek gedoen het, soos bedoel in regulasie 122 (2).
121. Aansoek om duplikaat bestuurslisensiekaart waarop professionele bestuurspermit
voorkom
(1) ’n Aansoek om ’n duplikaat bestuurslisensiekaart waarop ’n professionele bestuurspermit
voorkom, moet op vorm PD1, soos aangedui in Bylae 2, gedoen word by die bestuurslisensie-toetssentrum,
en moet vergesel wees van—
(a)

die geld wat dieselfde is as die geld bedoel in regulasie 108 (1);

(b)

die aanvaarbare identifikasie van die aansoeker;

(c)

twee foto’s van die aansoeker, bedoel in regulasie 103 (1); en

(d)

die bestuurslisensiekaart waarop die professionele bestuurspermit voorkom, of waar die
kaart verlore of gesteel is, ’n verklaring op vorm VRK, soos aangedui in Bylae 2.

(2) Indien die betrokke permit binne ’n tydperk van drie maande vanaf die datum van die aansoek
bedoel in subregulasie (1) sou verval het, moet die betrokke persoon om ’n nuwe permit aansoek doen, en
daarmee uitgereik word, ooreenkomstig regulasie 118 en 119, onderskeidelik.
(3) By ontvangs van ’n aansoek om ’n duplikaat bestuurslisensiekaart waarop ’n professionele
bestuurspermit voorkom, moet die bestuurlisensie-toetssentrum—
(a)

seker maak dat die aansoek in orde is;

(b)

bevestig dat die aansoeker nie onderworpe is aan ’n opskorting of intrekking van ’n
bestuurslisensie of professionele bestuurspermit wat hy of sy het nie; en

(c)

’n duplikaat bestuurslisensiekaart waarop die professionele bestuurspermit voorkom, uitreik
ooreenkomstig regulasie 119: Met dien verstande dat ’n polisieverslag, sertifikaat van
opleiding en mediese verslag soos bedoel in regulasie 119 (1) (bA) en (1) (e), nie vereis
word nie.

122. Geldigheidsduur van professionele bestuurspermit, heraansoek en heruitreiking

(1) ’n Professionele bestuurspermit is geldig vir ’n tydperk van 24 maande vanaf die datum van
goedkeuring daarvan soos bepaal word in regulasie 119 (1) (a), tensy die permit of ’n bestuurslisensie van
die betrokke persoon opgeskort of gekanselleer is: Met dien verstande dat as ’n persoon aansoek gedoen
het om ’n professionele bestuurspermit op die wyse soos bedoel in subregulasie (2) op of voor die
vervaldatum van die professionele bestuurspermit wat sodanige persoon het, die nuwe professionele
bestuurspermit vir ’n tydperk van 24 maande geldig is van die datum na die vervaldatum van die
professionele bestuurspermit wat sodanige persoon het.
(2) Regulasies 117, 118 en 119 is van toepassing op die heraansoek en heruitreiking van ’n
professionele bestuurspermit.
123. Opskorting of intrekking van professionele bestuurspermit
(1) Indien enige omstandigheid ontstaan wat sou veroorsaak dat die houer van ’n professionele
bestuurspermit onbevoeg sou wees om daardie permit te bekom, kan die hoof- uitvoerende beampte die
permit wat so ’n persoon het, opskort of intrek, en die houer moet dan die bestuurslisensiekaart waarop die
permit voorkom, voorlê aan die hoof- uitvoerende beampte, by ontvangs waarvan die hoof- uitvoerende
beampte—
(a)

die professionele bestuurspermit van die bestuurslisensiekaart af moet verwyder; en

(b)

die feit van die opskorting of intrekking van die permit moet aanteken in die register van
professionele bestuurspermitte.

(2) Die houer van ’n professionele bestuurspermit wie se permit deur ’n hof opgeskort of ingetrek
is kragtens artikel 34 van die Wet, moet die kaart waarop die permit voorkom, voorlê aan die griffier of
klerk van die hof, wat moet verseker dat die professionele bestuurspermit deur die hoof- uitvoerende
beampte van die bestuurslisensiekaart verwyder is en dat die feit van die opskorting of intrekking van die
permit in die register van professionele bestuurspermitte aangeteken word.
124. Verbod om persoon wat nie houer van professionele bestuurspermit is nie, toe te laat of by
te staan om voertuig te bestuur
Geen persoon wat—
(a)

’n operateur of eienaar, of in bevel of beheer, is van ’n motorvoertuig bedoel in regulasie
115 (1), mag ’n ander persoon in diens neem of toelaat om daardie motorvoertuig op ’n
openbare pad te bestuur nie, tensy daardie ander persoon die houer is van ’n professionele
bestuurspermit van die toepaslike kategorie beoog in regulasie 116 (1); of

(b)

die houer van ’n professionele bestuurspermit kragtens hierdie Deel is, mag toelaat dat die
permit deur ’n ander persoon gebruik word nie.

125. Verwysing van aansoek na LUR
(1) Indien ’n aansoeker om ’n professionele bestuurspermit voldoen aan al die vereistes en
voorwaardes uiteengesit in die regulasies, maar—
(a)

nie as medies geskik soos bedoel in regulasie 117 (b) gesertifiseer is nie; of

(b)

binne ’n tydperk van vyf jaar voor die datum van die aansoek skuldig bevind is aan ’n
misdryf bedoel in regulasie 117 (c),

kan hy of sy die betrokke bestuurslisensie-toetssentrum versoek om sy of haar aansoek na die LUR te
verwys vir ’n besluit of ’n professionele bestuurspermit uitgereik kan word, al dan nie.
(2) ’n Aansoek wat na die LUR vir ’n besluit verwys word, moet vergesel wees van die aansoeker
se redes waarom die aansoek heroorweeg moet word, sowel as ’n aanbeveling van die toetssentrum of die
aansoek heroorweeg moet word.
(3) Indien die LUR goedkeur dat ’n professionele bestuurspermit uitgereik kan word, moet hy of
sy—

(a)

verseker dat die goedkeuring aangeteken word in die register van professionele
bestuurspermitte; en

(b)

die betrokke bestuurslisensie-toetssentrum dienooreenkomstig inlig,

en die toetssentrum moet ooreenkomstig regulasie 119 met die aansoek handel.
(4) Indien die LUR die aansoek weier, moet die betrokke toetssentrum en die aansoeker
dienooreenkomstig ingelig word.
126. Aantekeninge van professionele bestuurspermitte moet deur bestuurslisensie-toetssentrum
gehou word
’n Bestuurslisensie-toetssentrum moet aantekeninge hou van—
(a)

elke aansoek om ’n professionele bestuurspermit wat by hom gedoen is ingevolge regulasie
118 (1) en enige dokumentasie wat die aansoek vergesel het;

(b)

elke beeldvasleggingsvel waarna in regulasie 119 (1) (c) (vii) verwys word en elke
duplikaat beeldvasleggingsvel waarvan die oorspronklike na die Kaartproduksiefasiliteit
gestuur is soos bedoel in regulasie 119 (1) (d) (v).

(c)

die vorm KDA wat van die Kaartproduksiefasiliteit ontvang word ten opsigte van elke
permit wat deur die toetssentrum gemagtig is;

(d)

die kaart waarop ’n permit voorkom soos bedoel in regulasie 119 (3) (c);

(e)

enige kennisgewing wat hy ontvang; en

(f)

enige ander dokumentasie in verband met of met betrekking tot ’n permit deur hom
uitgereik, opgeskort of ingetrek.

127. Nietigheid van professionele bestuurspermit wat in stryd met hierdie regulasies uitgereik
is
’n Professionele bestuurspermit wat in stryd met die bepalings van hierdie regulasies uitgereik is, is
nietig, en die houer daarvan moet op versoek van die toetssentrum wat die permit uitgereik het of ’n
verkeersbeampte die permit dadelik aan die toetssentrum of verkeersbeampte oorhandig.
HOOFSTUK VI
Geskiktheid van voertuie
Deel I
Toetsstasies, padwaardigheidsertifikate en sertifisering van padwaardigheid
128. Wyse van aansoek om as gepaste persoon of liggaam van persone goedgekeur te word ten
einde aansoek te doen vir registrasie van toetsstasie
(1) ’n Persoon of liggaam van persone wat wens om ’n toetsstasie bedoel in artikel 38 te bedryf,
moet sodanige voorneme skriftelik in ’n beëdigde verklaring of bevestiging bekend maak en moet sodanige
beëdigde verklaring of bevestiging en die gelde bepaal deur die betrokke LUR aan die betrokke LUR stuur.
(2) Die beëdigde verklaring of bevestiging bedoel in subregulasie (1) moet die volgende bevat—
(a)

die besonderhede van elke persoon, of die lede of direkteure van elke regspersoon in wie se
naam sodanige toetsstasie geregistreer sal word indien sodanige aansoek goedgekeur word;

(b)

die presiese ligging van die voorgestelde toetsstasie;

(c)

die graad van toetsstasie wat bedryf sal word; en

(d)

alle aangeleenthede wat tersaaklik is vir die oorweging van die geskiktheid van sodanige
aansoek aanspreek in die ooreenkoms in Bylae 3 voorgestel wat tussen die LUR en die
eienaar van die toetsstasie aangegaan sal word.

129. Oorweging van geskiktheid van toetsstasie en persoon of liggaam van persone om
toetsstasie te bedryf
(1) Die LUR moet die aansoek waarna in regulasie 128 verwys word, oorweeg en moet, sonder om
die faktore wat oorweeg moet word te beperk, die volgende in ag neem—
(a)

die geskiktheid van die applikant;

(b)

die afkeuring deur enige ander LUR dat die applikant ’n toetsstasie registreer;

(c)

die afkeuring dat enige gade of lewensmaat van die applikant ’n toetsstasie bedryf;

(d)

die aanbevelings van die inspektoraat van toetsstasies; en

(e)

alle aangeleenthede wat betrekking het op die aansoek soos vervat in die ooreenkoms om
’n toetsstasie te bedryf soos voorgestel in Bylae 3.

(2) Die LUR mag enige bykomende inligting om ’n besluit oor die aansoek te maak aanvra of
verkry.
(3) Die LUR mag vereis dat enige applikant of gade of lewensmaat van die applikant ’n rekord van
vorige veroordelings van die Suid-Afrikaanse Polisiediens bekom.
(4) Indien die LUR oortuig is van die geskiktheid van die toetsstasie, moet hy of sy die applikant
skriftelik in kennis stel van sy of haar besluit om die aansoek goed te keur.
(5) Indien die LUR nie oortuig is van die geskiktheid van die toetsstasie nie, moet hy of sy weier
om sodanige toetsstasie te registreer en moet hy of sy die applikant dienooreenkomstig inlig en moet hy of
sy die applikant skriftelik van redes vir die afkeuring voorsien.
(6) ’n Persoon of liggaam van persone wie se aansoek om ’n toetsstasie te bedryf deur ’n LUR
afgekeur is omrede die ongeskiktheid van sodanige persoon of liggaam van persone mag nie, totdat
sodanige persoon of liggaam van persone aan die vereistes van hierdie Wet voldoen, in enige ander
provinsie vir die bedryf van ’n toetsstasie bedoel in regulasie 128 aansoek doen nie.
130. Wyse van aansoek van goedgekeurde persoon of liggaam van persone om toetsstasie te
registreer
(1) ’n Aansoek deur ’n goedgekeurde persoon of liggaam van persone bedoel in regulasie 129 (4)
vir die registrasie van ’n toetsstasie moet op vorm TS1, getoon in Bylae 2, gedoen word, en ’n
bestuursverteenwoordiger en alternatiewe bestuursverteenwoordiger moet ten aansien van die betrokke
toetsstasie geïdentifiseer word: Met dien verstande dat die LUR van ’n betrokke provinsie ’n toetsstasie
mag vrystel van die nakoming van bepalings van hierdie subregulasie indien hy of sy bepaal dat die gebied
waarin sodanige stasie geleë is ’n gebied met ’n klein bevolking van motorvoertuie is.
(2) ’n Aansoek bedoel in subregulasie (1) moet vergesel word deur aanvaarbare identifikasie van
die applikant en van die bestuursverteenwoordigers geïdentifiseer kragtens subregulasie (1), en sodanige
ander dokumente wat vereis word om die ooreenkoms voorgestel in Bylae 3 te voltooi.
131. Vereistes waaraan voldoen moet word vir registrasie van toetsstasie
Die vereistes vir registrasie van ’n toetsstasie is—
(a)

voldoening aan “Die minimum vereistes vir toetsstasies” uiteengesit in Bylae 4;

(b)

die vermoë om ’n motorvoertuig te toets en te ondersoek kragtens “Die toets en ondersoek
van motorvoertuie” uiteengesit in SANS 10047: Toets van motorvoertuie vir
padwaardigheid, bedoel in regulasie 140;

(c)

’n getekende ooreenkoms tussen die LUR en die eienaar van die toetsstasie waarin die
inligting van die ooreenkoms voorgestel in Bylae 3 uiteengesit word; en

(d)

die betaling van die gelde vasgestel deur die LUR van die betrokke provinsie.

132. Wyse van registrasie van toetsstasie

(1) Die LUR moet, by ontvangs van ’n aansoek om registrasie van ’n toetsstasie gedoen kragtens
regulasie 130 met deeglike inagneming van die evaluering en aanbevelings van die inspektoraat van
toetsstasies, oortuig wees dat die betrokke toetsstasie voldoen aan die vereistes waarna in regulasie 131
verwys word.
(2) Indien die LUR oortuig is van die geskiktheid van die toetsstasie kragtens regulasies 128 en 130,
moet hy of sy—
(a)

behoudens die voorwaardes wat hy of sy geskik ag, sodanige toetsstasie registreer en,
kragtens regulasie 135, sodanige toetsstasie gradeer;

(b)

die besonderhede van sodanige toetsstasie op die register van toetsstasies aanteken;

(c)

’n registrasiesertifikaat aan sodanige toetsstasie op vorm CR soos uiteengesit in Bylae 2
uitreik;

(d)

by betaling van die gelde vasgestel deur die LUR van die betrokke provinsie, soveel vorms
as wat nodig is vir die sertifisering van padwaardigheid van motorvoertuie wat deur ’n
toetsstasie versoek word, verskaf, indien sodanige toetsstasie nie onder die beheer van ’n
registrasie-owerheid is nie; en

(e)

kennis gee van die registrasie van die toetsstasie in die betrokke provinsiale koerant.

(3) ’n Registrasiesertifikaat uitgereik kragtens subregulasie (2) (c) moet op ’n opsigtelike plek
vertoon word waar lede van die publiek wat van die toetsstasie gebruik maak sodanige sertifikaat kan sien.
(4) ’n Toetsstasie moet slegs geregistreer word vir die perseel weergegee op vorm CR en mag slegs
deur die eienaar van die toetsstasie bedryf word in wie se naam die toetsstasie geregistreer is.
133. Kennisgewing van verandering van besonderhede van toetsstasie
(1) Behoudens die bepalings van subregulasie (3), moet die eienaar van die toetsstasie in wie se
naam die toetsstasie geregistreer is, wanneer enige besonderhede wat kragtens regulasies 128 en 130
ingedien is, verander, die LUR en die inspektoraat van toetsstasies binne 14 dae na sodanige verandering
van die verandering op vorm TS1 soos in Bylae 2 uiteengesit in kennis stel.
(2) Die LUR moet, by ontvangs van ’n kennisgewing bedoel in subregulasie (1), die register van
toetsstasies dienooreenkomstig bywerk.
(3) Indien die eienaar van die toetsstasie die toetsstasie verkoop of vervreem, sal dit as ’n nuwe
aansoek beskou word en die prosedure waarna in regulasie 128 verwys word, sal van toepassing wees.
134. Goedkeuring van aanstelling van ondersoeker van voertuie voor aanstelling
(1) ’n Eienaar van ’n toetsstasie wat verlang om ’n ondersoeker van voertuie by ’n toetsstasie aan
te stel, moet die besonderhede van sodanige ondersoeker van voertuie vir goedkeuring by die betrokke LUR
indien.
(2) Die LUR moet die rekord, registrasie en gradering van die ondersoeker van voertuie waarna in
subregulasie (1) verwys word vir sy of haar geskiktheid om by die betrokke toetsstasie aangestel te word,
evalueer en moet die eienaar van sy of haar besluit in kennis stel.
(3) ’n Eienaar van ’n toetsstasie moet nie ’n ondersoeker van voertuie aanstel nie, tensy die
aanstelling van daardie ondersoeker deur die LUR goedgekeur is.
135. Grade van toetsstasies
(1) Die LUR moet ’n toetsstasie as graad A of B gradeer, na gelang van die geval, indien sodanige
toetsstasie aan die toepaslike graderingsvereistes wanneer dit geëvalueer word ooreenkomstig “Die
minimum vereistes vir toetsstasies” soos uiteengesit in Bylae 4, voldoen.
(2) (a) ’n Graad A-toetsstasie word gemagtig om ’n motorvoertuig van enige klas kragtens
regulasie 140 vir padwaardigheid te ondersoek en te toets; en

(b) ’n Graad B-toetsstasie word gemagtig om ’n motorvoertuig van enige klas te ondersoek en te
toets, met uitsondering van—
(i) ’n bus, minibus of goederevoertuig waarvan die bruto voertuigmassa 3 500 kilogram
oorskry; of
(ii) enige ander motorvoertuig waarvan die tarra 3 500 kilogram oorskry.
(3) Die LUR mag ’n toetsstasie wat voor die datum van inwerkingtreding van hierdie wysiging
geregistreer en gegradeer is beperk om slegs die volgende voertuie te ondersoek en te toets—
(a)

voertuie wat deur bepaalde persone besit en bedryf word;

(b)

voertuie van bepaalde handelsmerke;

(c)

voertuie van bepaalde modelle;

(d)

sekere klasse voertuie;

(e)

voertuie met bepaalde afmetings; of

(f)

voertuie wat deur die betrokke LUR vasgestel mag word.

(4) Die LUR mag die gradering van ’n toetsstasie wat voor die implementering van hierdie regulasie
geregistreer is, wysig, indien sodanige toetsstasie nie ten volle aan die vereistes in Bylae 4 voldoen nie en
moet dit ingevolge die bepalings van daardie bylae doen.
136. Wyse van opskorting of intrekking van registrasie van ’n toetsstasie
(1) Behoudens subregulasie (3), moet die LUR, wanneer hy of sy in kennis gestel word dat ’n
geregistreerde toetsstasie nie aan die bepalings van hierdie Wet voldoen nie, of op aanbeveling van die
inspektoraat van toetsstasies nie daaraan voldoen nie hom- of haarself van die nie-voldoening van sodanige
toetsstasie vergewis.
(2) Die LUR moet, wanneer die opskorting of intrekking van die registrasie van ’n toetsstasie om
enige rede, behalwe in geval van ’n beweerde strafregtelike oortreding, oorweeg word—
(a)

die eienaar van die toetsstasie van die versuim van sodanige toetsstasie om aan die vereistes
van hierdie Wet te voldoen in kennis stel; en

(b)

van die eienaar van die toetsstasie vereis om binne 14 dae vanaf die datum van gemelde
kennisgewing die volgende skriftelik aan te dui—
(i) die rede vir sodanige versuim; en
(ii) die besonderhede van die maatreëls wat getref is om sodanige versuim in die toekoms
reg te stel en te voorkom.

(3) Indien die LUR oor ’n beëdigde verklaring of bevestiging van enige beweerde strafregtelike
oortreding wat deur die eienaar van die toetsstasie of ’n werknemer, agent of bestuurder van sodanige
toetsstasie gepleeg is, beskik, mag hy of sy onverwyld die registrasie van sodanige toetsstasie opskort en
enige rekords of ongebruikte dokumente van sodanige toetsstasie in beslag neem.
(4) Indien die LUR nie tevrede is nie met die rede of maatreëls waarna in subregulasie (2) (b) verwys
word, moet hy of sy die eienaar na wie in paragraaf (2) (a) verwys word, inlig en mag hy of sy die registrasie
van sodanige toetsstasie—
(a)

opskort; of

(b)

intrek.

(5) Indien die LUR die registrasie van ’n toetsstasie opskort of intrek, moet hy of sy—
(a)

sodanige eienaar van die toetsstasie van daardie opskorting of intrekking en die rede
daarvoor in kennis stel en, in die geval van opskorting, die duur daarvan; en

(b)

in die Provinsiale Koerant kennis gee van die intrekking waarna in pargraaf (a) verwys
word.

(6) Die persoon na wie in paragraaf (2) (a) verwys word wie se toetsstasieregistrasie ingetrek is,
moet binne drie dae nadat hy of sy van sodanige intrekking in kennis gestel is die volgende by die LUR
indien—
(a)

die registrasiesertifikaat waarna in regulasie 132 (2) (c) verwys word en wat ten aansien van
sodanige toetsstasie uitgereik is; en

(b)

’n rekonsiliasie van vorms gehou en uitgereik, en blanko vorms.

137. Pligte van die eienaar van ’n toetsstasie
Die eienaar van ’n toetsstasie moet—
(a)

die LUR van die betrokke provinsie binne 14 dae oor enige verandering van besonderhede
ten aansien van enige inligting wat aan die NIEC oor die toetsstasie verskaf is, inlig;

(b)

behoorlike beheer oor die bestuursverteenwoordiger, ondersoeker van voertuie of beampte
in diens by sodanige toetsstasie uitoefen;

(c)

toesien dat motorvoertuie wat by sodanige toetsstasie getoets word in ooreenstemming met
die bepalings van hierdie Wet en die voorgeskrewe standaarde getoets en ondersoek word;

(d)

toesien dat alle rekords behou word soos deur die Wet vereis;

(e)

toesien dat alle rekords, belastingklaringsertifikate en kalibreringstabelle by die tersaaklike
LUR ingedien word; en

(f)

toesien dat alle dokumente wat kragtens die Wet en SABS-spesifikasies vereis word op
datum gehou word en dat alle wysigings aangebring word.

137A. Pligte van ’n bestuursverteenwoordiger
’n Bestuursverteenwoordiger moet—
(a)

toesien dat elke voertuig wat by die toetsstasie getoets word ooreenkomstig die bepalings
van die Wet getoets word; en

(b)

indien hy of sy nie die eienaar van die toetsstasie is nie, moontlike afwykings van die Wet
by enige ondersoeker wat by sodanige toetsstasie in diens is by die eienaar van die
toetsstasie rapporteer.

137B Handeling of versuim van bestuursverteenwoordiger, ondersoeker van voertuie of
werknemer in diens van eienaar van toetsstasie
(1) Wanneer ook al ’n bestuursverteenwoordiger, ondersoeker van voertuie of werknemer van ’n
toetsstasie ’n handeling pleeg of nalaat wat ’n misdryf kragtens hierdie Wet sou uitmaak indien die eienaar
van die toetsstasie sodanige handeling sou pleeg of nalaat, moet die eienaar van daardie toetsstasie, in die
afwesigheid van enige bewys—
(a)

dat hy of sy nie sodanige handeling of versuim oogluikend toegelaat het nie;

(b)

dat hy of sy alle redelike voorsorg getref het om ’n handeling of versuim van daardie
betrokke aard te voorkom; en

(c)

dat ’n handeling of versuim van die aard van die ten laste gelegde handeling of versuim nie
binne die omvang van die bestek van bevoegdhede van of binne die loop van die diens van
sodanige bestuurder, agent of werknemer geval het nie, geag word self daardie handeling te
gepleeg het of versuim het en skuldig bevind en ’n vonnis opgelê word ten aansien daarvan.

(2) Wanneer ’n bestuursverteenwoordiger, ondersoeker van voertuie of werknemer van ’n
toetsstasie enige handeling pleeg of versuim wat ’n misdryf kragtens hierdie Wet sou uitmaak indien die
eienaar van die toetsstasie dit sou gepleeg of versuim het, kan daardie bestuurder, agent of werknemer
skuldig bevind word en ’n straf opgelê word ten aansien daarvan asof hy of sy die eienaar van die toetsstasie
was.

137C. Oorgangsbepaling vir registrasie van toetsstasie wat sonder ooreenkoms bedryf word
’n Toetsstasie wat voor die inwerkingtreding van hierdie bepaling geregistreer is, moet aan die
bepalings van regulasie 131 (c) voldoen vanaf ’n datum 12 maande na die inwerkingtreding van hierdie
regulasie.
137D. Gelde om uitgawes aangegaan deur inspektoraat van toetsstasie te dek
(1) ’n Geregistreerde toetsstasie moet aan die inspektoraat van toetsstasies gelde betaal gelyk aan
drie persent van die gelde waarvoor in Bylae 1 voorsiening gemaak word wat aan ’n registrasie-owerheid
vir ’n aansoek om ’n padwaardigheidsertifikaat of sertifisering van geskiktheid, na gelang van die geval,
betaal moet word, ten aansien van elke aansoek waarvoor ’n ondersoek en toets kragtens die Wet by daardie
toetsstasie gedoen is.
(2) Die gelde kragtens subregulasie (1) moet by sodanige toetsstasie gehou word en aan die
inspektoraat van toetsstasies op 1 Januarie en 1 Julie van elke jaar betaal word ten aansien van die
ondersoeke en toetse wat gedurende die voorafgaande ses maande gedoen is.
(3) Die inspektoraat van toetsstasies moet nie later nie as 1 Maart van elke jaar ’n staat van gelde
ontvang en kostes aangegaan deur of namens sodanige inspektoraat vir die tydperk 1 Januarie tot 31
Desember van die voorafgaande jaar by die Direkteur-generaal indien.
137E. Bevoegdhede en pligte van die inspektoraat van toetsstasies
(1) Die inspektoraat van toetsstasies—
(a)

moet, ooreenkomstig die vereistes waarna in Bylae 4 verwys word ’n toetsstasie evalueer
en aanbevelings aan die LUR maak ten opsigte van—
(i) geskiktheid van sodanige toetsstasie vir registrasie; en
(ii) die gradering van daardie toetsstasie;

(b)

moet, ten aansien van elke toetsstasie, minstens een inspeksie per jaar uitvoer om die
standaarde wat by elke toetsstasie toegepas word te moniteer;

(c)

mag advies gee aan ’n toetsstasie oor die verbetering en onderhoud van toetsfasiliteite en
prosedures; en

(d)

moet, indien nodig, die opskorting of intrekking van die registrasie van ’n toetsstasie by die
LUR aanbeveel.

(2) ’n Persoon in diens van, of wat namens die inspektoraat van toetsstasies handel, kan te enige
redelike tyd—
(a)

’n motorvoertuig inspekteer, ondersoek of toets; en

(b)

sonder vooraf kennisgewing—
(i) die perseel van ’n toetsstasie betree;
(ii) enige state van die toetsstasie waarna in subregulasie 1 (a) (i) verwys word inspekteer;
en
(iii) ’n persoon ten aansien van ’n aangeleentheid in verband met die bedryf van ’n
toetsstasie waarna in subregulasie (1) verwys word, ondervra.

138. Sertifisering van padwaardigheid vereis in sekere omstandighede
(1) Behoudens subregulasies (2) en (3) reik ’n registrasie-owerheid nie ’n lisensieskyf uit nie ten
opsigte van ’n—
(a)

gebruikte motorvoertuig waarvan die eienaar verander het;

(b)

motorvoertuig ten opsigte waarvan ’n kennisgewing om gebruik te staak, uitgereik is soos
bedoel in artikel 44 van die Wet;

(c)

motorvoertuig wat uit onderdele opgebou is deur ’n bouer wat nie ingevolge hierdie
regulasies as sodanig geregistreer moet wees nie;

(d)

motorvoertuig bedoel in regulasie 31 (1), wat omgebou of verander is;

(e)

motorvoertuig wat in die Republiek ingevoer is deur ’n invoerder wat nie ingevolge hierdie
regulasies as sodanig geregistreer moet wees nie;

(f)

motorvoertuig wat vervaardig, gebou, verander of ingevoer is deur ’n vervaardiger, bouer
of invoerder wat nie geregistreer is ingevolge regulasie 40 (2) nie;

(fA)

motorvoertuig bedoel in regulasie 41 (a) (iii), 41 (b) (ii), 41 (b) (iii) en 41 (b) (iv);

(g)

motorvoertuig in regulasie 142 (1) bedoel ten aansien waarvan ’n padwaardigheidsertifikaat
gehou moet word;

(h)

motorvoertuig bedoel in regulasie 8 (2) (e) ten aansien waarvan die sertifikaat bedoel in
daardie regulasie nie die modelnommer bedoel in daardie regulasie, bevat nie;

(i)

motorvoertuig wat onpadwaardig bevind is soos bedoel in regulasie 147 (6) (a); of

(j)

motorvoertuig as onpadwaardig beskou ingevolge regulasie 147 (7) (a) as gevolg van geen
reaksie nie binne 35 dae na die uitreiking van ’n kennisgewing bedoel in daardie regulasie,

tensy sodanige motorvoertuig binne ’n tydperk van 60 dae voordat sodanige motorvoertuig gelisensieer
word, as padwaardig gesertifiseer word soos bedoel in regulasie 141 (2).
(2) Die bepalings van subregulasie (1) (a) en (g) is nie van toepassing nie ten opsigte van ’n—
(a)

motorvoertuig wat gesteel was en waarvan ’n versekeringsmaatskappy na die terugvind
daarvan ingevolge ’n versekeringspolis die eienaar geword het;

(b)

motorvoertuig in regulasie 6 (c) bedoel wat herinbesit geneem is;

(c)

’n ander motorvoertuig as ’n motorvoertuig in regulasie 142 (1) bedoel waarvan die eienaar
binne 60 dae na die datum waarop aanspreeklikheid vir die eerste lisensiëring van sodanige
motorvoertuig ontstaan het, verander het; of

(d)

. . . . . . (geskrap)

(3) Die bepalings van subregulasie (1) (a) is nie van toepassing nie ten opsigte van—
(a)

’n motorvoertuig wat van ’n oorlede eggenoot verkry is;

(b)

’n motorvoertuig waarvan die eienaar verander as gevolg van—
(i) die rekonstruksie van ’n maatskappy;
(ii) die amalgamasie van maatskappye;
(iii) die oorname van ’n maatskappy;
(iv) ’n reëling ingevolge artikels 311 tot 313 van die Maatskappywet, 1973 (Wet No. 61
van 1973); of
(v) die rekonstruksie van ’n beslote korporasie,
indien, in die omstandighede bedoel in item (i), (ii), (iii) en (iv), ’n raadsbesluit of
ledebesluit van die maatskappy wat die geregistreerde eienaar van sodanige motorvoertuig
is, na gelang van die geval, wat sodanige rekonstruksie, amalgamasie of oorname goedkeur,
of in die omstandighede bedoel in item (iv) die hofbevel wat sodanige reëling goedkeur, aan
die betrokke registrasie-owerheid voorgelê word;

(c)

’n ander motorvoertuig as ’n motorvoertuig in regulasie 142 (1) bedoel waarvan die eienaar
binne ses maande na die datum waarop aanspreeklikheid vir die eerste lisensiëring van
sodanige motorvoertuig ontstaan het, verander het; of

(d)

’n motorvoertuig indien ’n tak van ’n besigheid of liggaam van persone geag word die
titelhouer of eienaar daarvan te wees ingevolge regulasie 6 (a), waar ’n ander tak van
daardie besigheid of liggaam van persone die eienaar of titelhouer word.

139. Wyse van aansoek om sertifisering van padwaardigheid
(1) ’n Aansoek om die sertifisering van padwaardigheid bedoel in regulasie 138 moet op vorm APS,
in Bylae 2 aangedui, by ’n toepaslik gegradeerde toetsstasie gedoen word en vergesel gaan van—
(a)

die aanvaarbare identifikasie van die aansoeker; en

(b)

die toepaslike gelde soos bepaal deur die LUR van die betrokke provinsie of indien so ’n
toetsstasie nie onder die beheer van ’n registrasie-owerheid is nie, soos deur daardie
toetsstasie bepaal.

(c)

indien ’n minibus, midibus of bus wat vir die eerste keer op of na 1 Julie 2012 geregistreer
is en vir vergoeding bedryf word, ’n behoorlik ingevulde vorm VDSCD vir die installering
van ’n voertuigrigtingstabiliseringsbeheertoestel deur ’n goedgekeurde installeringsentrum
in Bylae 2 bedoel waarvoor in regulasie 212 (o) voorsiening gemaak word.

(2) By ontvangs van die aansoek in subregulasie (1) bedoel, moet die betrokke toetsstasie die
datum, tyd en plek vir die ondersoek en toets van die betrokke motorvoertuig vasstel.
140. Ondersoek en toets van motorvoertuig vir padwaardigheid
(1) ’n Toepaslik gegradeerde ondersoeker van voertuie moet die motorvoertuig in regulasie 139 (2)
bedoel, ondersoek en toets soos voorgeskryf in gebruikskode SABS 047 “Toetsing van motorvoertuie vir
padwaardigheid”.
(2) (a) ’n Motorvoertuig wat vir ’n ondersoek en toets aangebied word, moet skoon wees en alle
dele wat ondersoek moet word, moet vry van oormatige ghries, olie en stof wees.
(b) Indien ’n motorvoertuig waarop regulasies 273 tot 283 van toepassing is, vir ’n ondersoek en
toets aangebied word, moet die insluitingstelsel van die motorvoertuig skoongemaak wees sodat die
voertuig in veiligheid ondersoek en getoets kan word en met enige ander stof hervul kan word.
(c) ’n Motorvoertuig wat met volle lugremstelsels toegerus is wat vir die eerste keer geregistreer
is op of na 15 Julie 1987, moet vir ’n ondersoek en toets aangebied word met toetsverbindings wat ontwerp
is ooreenkomstig standaard spesifikasie SABS 1207 “Motorvoertuig Veiligheid Standaard Spesifikasie vir
Remming”, wat aan die voorste baan, voor en agter ’n vragwaarnemingsklep geheg is, en die
toetsverbindings moet in goeie werkende toestand wees.
141. Wyse van sertifisering van padwaardigheid
(1) Die ondersoeker van voertuie moet, na die ondersoek en toets van ’n motorvoertuig, die
aansoeker van die oorspronklike vorm RTS in Bylae 2 aangedui, voorsien.
(2) Indien die ondersoeker van voertuie oortuig is dat die motorvoertuig padwaardig is en dat die
onderstelnommer of enjinnommer van die motorvoertuig nie versteur, uitgewis, beskadig of verander is
nie, moet die toetsstasie, by betaling van die toepaslike geld soos bepaal deur die LUR van die betrokke
provinsie, of waar die toetsstasie nie onder die beheer van ’n registrasie-owerheid is nie, soos bepaal deur
die toetsstasie—
(a)

sertifiseer dat die motorvoertuig padwaardig is deur—
(i) in die geval van ’n motorvoertuig wat in die Republiek geregistreer is, die besonderhede
met betrekking tot die motorvoertuig in die register van motorvoertuie by te werk; of
(ii) in die geval van ’n motorvoertuig wat nie in die Republiek geregistreer is nie, aan die
aansoeker vorm SPW, soos aangedui in Bylae 2, uit te reik; en

(b)

indien die motorvoertuig in die Republiek geregistreer is, die aansoeker adviseer dat die
motorvoertuig gelisensiëer moet word.

Met dien verstande dat in die geval van ’n minibus, midibus of bus wat vir die eerste keer op of na 1 Julie
2012 geregistreer is en vir vergoeding bedryf word, die ondersoeker van motorvoertuie, voordat daardie
voertuig as padwaardig gesertifisee word soos in regulasie 139 (c) bedoel, ’n vorm VDSCD vervat in Bylae
2 behoorlik ingevul deur ’n goedgekeurde installeringsentrum moet aanvra.

(3) (a) Indien die onderstelnommer of enjinnommer van die motorvoertuig bedoel in subregulasie
(2), na die oordeel van die ondersoeker van voertuie, versteur, uitgewis, beskadig of verander is, moet die
aansoeker bedoel in subregulasie (1) ’n Suid-Afrikaanse Polisiediensklaring ten opsigte van die voertuig
voorlê.
(b) By voorlegging van die Suid-Afrikaanse Polisiediensklaring, moet die toetsstasie, indien hy
oortuig is dat die motorvoertuig padwaardig is, die motorvoertuig as padwaardig sertifiseer soos beoog in
subregulasie (2).
(4) Indien die ondersoeker van voertuie nie oortuig is dat die motorvoertuig padwaardig is nie, kan
die ondersoeker die applikant toelaat om, binne ’n tydperk deur hom of haar vasgestel, maar hoogstens 14
dae na die datum van sodanige ondersoek en toets, enige defek aan die motorvoertuig te herstel, en indien
die ondersoeker daarna aldus oortuig is, moet hy of sy ingevolge subregulasie (2) handel.
(5) Ondanks die bepalings van subregulasie (2), kan ’n ondersoeker van voertuie wat deur die
betrokke toetsstasie skriftelik daartoe gemagtig is, te eniger tyd voordat die motorvoertuig wat ondersoek
en getoets word, of is, aan die aansoeker terugbesorg word, sodanige voertuig ondersoek of herondersoek,
en vir daardie doel—
(a)

word hy of sy geag die ondersoeker van voertuie bedoel in daardie subregulasie te wees; en

(b)

word enige voorafgaande handeling wat deur ’n ondersoeker van voertuie ten opsigte van
sodanige motorvoertuig gedoen is, geag nietig te wees.

(6) Niemand mag opsetlik of nalatiglik sertifiseer dat ’n motorvoertuig padwaardig is, indien die
motorvoertuig nie padwaardig is nie.
(7) Indien ’n persoon opsetlik of nalatiglik sertifiseer dat ’n motorvoertuig padwaardig is, wanneer
die motorvoertuig nie padwaardig is nie, is sodanige sertifisering nietig.
(8) Indien ’n motorvoertuig as padwaardig gesertifiseer is, mag niemand die komponente van die
motorvoertuig in so ’n mate verwyder, vervang of verander dat die padwaardigheid van sodanige
motorvoertuig geaffekteer word nie, behalwe in die normale verloop van onderhoud of gebruik daarvan.
142. Padwaardigheidsertifikate vereis ten opsigte van sekere klasse motorvoertuie
(1) ’n Padwaardigheidsertifikaat word vereis vir—
(a)

’n goederevoertuig waarvan die bruto voertuigmassa 3 500 kilogram oorskry;

(b)

’n teëspoedwa;

(bA)

’n motorvoertuig waarop regulasie 273 tot 283 van die Regulasies van toepassing is, soos
beoog in regulasie 274: Met dien verstande dat hierdie bepaling in werking tree, ten opsigte
van motorvoertuie met ’n bruto voertuigmassa van 3 500 kilogram en minder, op
1 Desember 2001.

(c)

’n bus;

(d)

’n minibus—
(i) waarvan die bruto voertuigmassa 3 500 kilogram oorskry; of
(ii) wat ontwerp of aangepas is om 12 of meer persone, met inbegrip van die bestuurder, te
vervoer; of

(e)

’n motorvoertuig wat gebruik word vir die vervoer van persone teen vergoeding.

(2) Die bepalings van subregulasie (1) is nie van toepassing nie ten opsigte van ’n—
(a)

motorvoertuig in regulasie 138 (2) (c) bedoel of ’n sleepwa wat deur ’n trekker getrek word.

(b)

motorvoertuig wat kragtens die gesag van ’n motorhandelnommer, spesiale permit of
tydelike permit gebruik word;

(c)

lykswa; of

(d)

motorvoertuig van die Suid-Afrikaanse Polisiediens of Suid-Afrikaanse Nasionale
Weermag en wat ontwerp is vir gevegsteun, en uit hoofde van sodanige ontwerp nie aan die
bepalings van Dele II, III, en IV van Hoofstuk VI voldoen nie.

143. Uitreiking van padwaardigheidsertifikaat
(1) By ontvangs van ’n aansoek om die lisensiëring van ’n motorvoertuig bedoel in regulasie 142,
moet die registrasie-owerheid, indien oortuig dat ’n padwaardigheidsertifikaat ten opsigte van die betrokke
motorvoertuig uitgereik kan word, ’n padwaardigheidsertifikaat op vorm MVL1 vervat in Bylae 2 uitreik.
(2) Behoudens artikel 42 (5) van die Wet, in die geval van ’n motorvoertuig wat nie in die
Republiek geregistreer is nie, word vorm SPW in Bylae 2 aangedui, uitgereik ingevolge regulasie
141 (2) (b), geag ’n padwaardigheidsertifikaat te wees vir ’n tydperk van 12 maande vanaf die datum van
uitreiking daarvan.
144. Nietigheid van padwaardigheidsertifikaat
(1) Enige padwaardigheidsertifikaat wat teenstrydig met die bepalings van hierdie Hoofstuk
uitgereik is, is nietig.
(2) ’n Padwaardigheidsertifikaat wat ten opsigte van ’n motorvoertuig uitgereik is, nietig, waar
sodanige motorvoertuig in so ’n mate verander word dat—
(a)

die padwaardigheidsertifikaat nie meer die motorvoertuig korrek beskryf nie; of

(b)
sodanige verandering die bedinge en voorwaardes van sodanige sertifikaat raak.
(3) - (6) - Geskrap
(7) Die eienaar van ’n motorvoertuig moet by kennisgewing dat die padwaardigheidsertifikaat ten
opsigte van sodanige motorvoertuig nietig is, onmiddellik die lisensieskyf uitgereik ten opsigte van
sodanige motorvoertuig, vernietig en vorm RTS en vorm SPW soos in Bylae 2 aangedui, indien van
topassing, teruggee aan die betrokke toetsstasie.
(8) Die toetsstasie moet die registrasie-owerheid in wie se regsgebied die toetsstasie geleë is in
kennis stel dat die padwaardigheidsertifikaat nietig is en sodanige registrasie-owerheid kan van ’n
verkeersbeampte of ’n inspekteur van lisensies vereis om die betrokke motorvoertuig op te spoor en te
inspekteer om te verseker dat die lisensieskyf uitgereik ten opsigte van sodanige motorvoertuig vernietig
is.
145. Geldigheidsduur van padwaardigheidsertifikaat
(1) ’n Padwaardigheidsertifikaat wat uitgereik is ten aansien van ’n motorvoertuig bedoel in
regulasie 142 (1) is geldig vanaf die datum van uitreiking daarvan tot die datum waarop die lisensieskyf
uitgereik met betrekking tot die betrokke voertuig van nul en gener waarde word soos in regulasie 22
bedoel: Met dien verstande dat in die geval van ’n bus waarvan die lisensie na 30 November 2010 verstryk,
is die geldigheidsduur van die padwaardigheidsertikaat ses maande.
(2) Ondanks andersluidende bepalings van hierdie regulasies, kan ’n motorvoertuig bedoel in
subregulasie (1) vir ’n tydperk van 21 dae na die datum waarop aanspreeklikheid vir die lisensiëring van
sodanige motorvoertuig ontstaan het ingevolge regulasie 23 (1), op ’n openbare pad gebruik word terwyl
die lisensienommer wat aan so ’n motorvoertuig toegeken was en die lisensieskyf en
padwaardigheidsertifikaat wat ten opsigte van so ’n motorvoertuig uitgereik was voor die datum waarop
die motorvoertuiglisensie, lisensieskyf en padwaardigheidsertifikaat van nul en gener waarde geword het,
vertoon word op die wyse in regulasies 35 en 36 bedoel.
146. Bepalings van Wet moet voorrang geniet
Indien daar ’n verskil tussen die voorwaardes van ’n padwaardigheidsertifikaat en enige bepaling
van die Wet is, gee laasgenoemde die deurslag.
147. Kennisgewing ingevolge artikel 3F (a) of artikel 3I (a) van Wet dat motorvoertuig na
toetsstasie geneem moet word

(1) ’n Inspekteur van lisensies of ’n verkeersbeampte kan ingevolge artikel 3F (a) of artikel 3I (a)
van die Wet, onderskeidelik, ’n kennisgewing op vorm KGS soos in Bylae 2 aangedui, uitreik om te gelas
dat ’n motorvoertuig na ’n toetsstasie gebring moet word vir inspeksie, ondersoek of toets.
(2) Genoemde kennisgewing moet—
(a)

die toetsstasie meld waarheen die voertuig geneem moet word, maar die toetsstasie moet óf
onder die beheer van ’n registrasie-owerheid wees óf nie onder sodanige beheer wees nie,
na gelang van wat die persoon aan wie die kennisgewing uitgereik word, verkies; en

(b)

die tydperk aandui waarbinne die voertuig na die toetsstasie geneem moet word, maar die
tydperk mag nie 14 dae oorskry nie.

(3) Die betrokke inspekteur van lisensies of verkeersbeampte moet verseker dat die besonderhede
van die betrokke motorvoertuig in die register van motorvoertuie bygewerk word ten effekte dat ’n
kennisgewing ingevolge hierdie regulasie ten opsigte van die voertuig uitgereik is, en dat die inspekteur en
beampte van oordeel is dat die voertuig nie aan die vereistes vir sertifisering van padwaardigheid voldoen
nie.
(4) Die betrokke inspekteur van lisensies of verkeersbeampte moet ’n afskrif van die kennisgewing
stuur aan die toetsstasie in subregulasie (2) (a) bedoel.
(5) Die betrokke motorvoertuig, tesame met die kennisgewing, moet binne die tydperk bedoel in
subregulasie (2) (b) na genoemde toetsstasie geneem word, om die kennisgewing ingetrek te kry.
(6) Die ondersoeker van voertuie by genoemde toetsstasie moet die voertuig gratis inspekteer,
ondersoek of toets, en moet—
(a)

indien die voertuig onpadwaardig bevind word, die lisensieskyf of lisensie en
padwaardigheidsertifikaatskyf wat ten opsigte van die voertuig van krag is, vernietig, die
kennisgewing of ’n afskrif daarvan voltooi en dit aan die verkeersbeampte of inspekteur van
lisensies terugbesorg; of

(b)

indien die voertuig padwaardig bevind word, die kennisgewing intrek en die
verkeersbeampte of inspekteur van lisensies dienooreenkomstig in kennis stel.

(7) Die verkeersbeampte of inspekteur van lisensies moet verseker dat die besonderhede van die
motorvoertuig in die register van motorvoertuie bygewerk word ten effekte—
(a)

waar subregulasie (6) (a) van toepassing is, of as geen reaksie ten opsigte van die
kennisgewing vir ’n tydperk van 35 dae vanaf die datum van uitreiking ontvang is nie, dat
die motorvoertuig onpadwaardig is; of

(b)

waar subregulasie (6) (b) van toepassing is, dat die kennisgewing wat ingevolge artikel
3F (a) of artikel 3I (a) van die Wet uitgereik is, ingetrek is.

148. Kennisgewing ingevolge artikel 44 van Wet om gebruik van motorvoertuig te staak
(1) ’n Verkeersbeampte, of ondersoeker van voertuie wat saam met ’n verkeersbeampte optree, kan
ingevolge artikel 44 van die Wet ’n kennisgewing uitreik op vorm KGS soos in Bylae 2 aangedui, om te
gelas dat ’n voertuig nie op ’n openbare pad gebruik mag word nie op die voorwaardes wat in subregulasie
(2) voorgeskryf is, in welke geval hy of sy die lisensieskyf of lisensie en padwaardigheidsertifikaatskyf van
die motorvoertuig moet verwyder en vernietig.
(2) Genoemde kennisgewing kan voorwaardes bevat ten effekte dat die voertuig op ’n openbare
pad gebruik mag word vir ’n spesifieke tydperk wat nie 14 dae mag oorskry nie, onderworpe aan beperkings
met betrekking tot spoed, roete of enige ander beperking wat deur die verkeersbeampte, of ondersoeker van
voertuie wat saam met ’n verkeersbeampte optree, bepaal word.
(3) Die verkeersbeampte, of ondersoeker van voertuie wat saam met ’n verkeersbeampte optree,
moet verseker dat die besonderhede van die betrokke voertuig in die register van motorvoertuie bygewerk
word ten effekte dat ’n kennisgewing ingevolge artikel 44 van die Wet ten opsigte van die voertuig uitgereik
is, dat die voertuig nie op ’n openbare pad gebruik mag word nie en dat die voertuig nie aan die vereistes
van sertifisering van padwaardigheid voldoen nie.

(4) Die betrokke motorvoertuig moet na ’n toetsstasie geneem word waar met die voertuig gehandel
moet word op die wyse beoog in regulasies 139, 140 en 141.
Deel II
Toerusting op of ten opsigte van voertuie
149. Remme aan motorvoertuie
Niemand mag ’n ander motorvoertuig as ’n motorfiets, motordriewiel of sleepwa op ’n openbare pad
gebruik wat nie met ’n diensrem, parkeerrem of noodrem toegerus is nie: Met dien verstande dat—
(a)

die noodrem en parkeerrem een en dieselfde rem kan wees; en

(b)

in die geval van—
(i) ’n motorvoertuig wat met ’n diensrem wat uit twee remstelsels bestaan toegerus is,
daardie rem, wanneer die stelsels die wiele afsonderlik rem, geag sal word ’n noodrem
te wees;
(ii) ’n stoom- of elektries-aangedrewe motorvoertuig waarvan die enjin of motor agteruit
kan loop, die trumeganisme in plaas van ’n noodrem gebruik kan word; en
(iii) ’n trekker of sleeptrekker, die remme so ingerig kan wees dat die diensrem as ’n
parkeerrem gebruik kan word.

149A. Remme toegerus met teen-diefstaltoestel verbode
(1) Niemand mag ’n motorvoertuig wat volgens die registrasiesertifikaat daarvan vir die eerste
keer op of na 1 Julie 1990 geregistreer is, op ’n openbare pad gebruik, wat met ’n teen-diefstaltoestel
toegerus is wat verbind is met of op enige wyse inmeng met die remstelsel van sodanige voertuig nie.
(2) Die bepalings van subregulasie (1) is nie van toepassing nie op ’n motorvoertuig wat toegerus
is met ’n teen-diefstaltoetstel wat voldoen aan die vereistes van VN ECE Regulasie 116 “Die beskerming
van motorvoertuie teen ongemagtigde gebruik” en wat as sulks bekragtig is deur die Nasionale Reguleerder
vir Verpligte Spesifikasies.
150. Remme aan motorfiets of motordriewiel
Niemand mag ’n motorfiets of motordriewiel op ’n openbare pad gebruik nie, wat nie toegerus is nie
met twee onafhanklike remstelsels waarvan die een op die voorwiel of -wiele en die ander op die agterwiel
of -wiele moet werk, en elke sodanige stelsel moet ’n doeltreffendheid hê wat minstens dieselfde is as dié
wat vir ’n noodrem gespesifiseer is, en wanneer die twee stelsels terselfdertyd in werking gestel word, moet
die gesamentlike doeltreffendheid minstens dieselfde wees as dié wat vir ’n diensrem gespesifiseer is.
151. Remme aan sleepwaens
(1) Behoudens die bepalings van subregulasie (4) mag niemand ’n sleepwa op ’n openbare pad
gebruik nie, indien—
(a)

die bruto voertuigmassa van sodanige sleepwa nie 750 kilogram oorskry nie, en die bruto
voertuigmassa—
(i) nie die helfte van die tarra van die trekvoertuig oorskry nie, tensy die sleepwa toegerus
is met minstens ’n parkeerrem of ander toestel om die sleepwa stilstaande te hou;
(ii) die helfte van die tarra van die trekvoertuig oorskry, maar nie sodanige tarra oorskry
nie, tensy die sleepwa toegerus is met ’n parkeerrem en òf ’n inlooprem òf ’n diensrem;
of
(iii) die tarra van die trekvoertuig oorskry, tensy die sleepwa toegerus is met ’n parkeerrem
en ’n diensrem;

(b)

die bruto voertuigmassa van die sleepwa 750 kilogram oorskry, maar nie 3 500 kilogram
oorskry nie, en die bruto voertuigmassa—
(i) oorskry nie die tarra van die trekvoertuig nie, tensy sodanige sleepwa toegerus is met
’n parkeerrem en òf ’n inlooprem òf ’n diensrem; of
(ii) oorskry die tarra van die trekvoertuig, tensy sodanige sleepwa toegerus is met ’n
parkeerrem en ’n diensrem;

(c)

die bruto voertuigmassa van die sleepwa 3 500 kilogram oorskry, tensy die sleepwa toegerus
is met ’n parkeerrem en ’n diensrem,

en waar meer as een sleepwa deur die trekvoertuig getrek word, is die voorafgaande vereistes ten opsigte
van elke sodanige sleepwa van toepassing, en in so geval word die bruto voertuigmassa uitgelê as die totaal
van die bruto voertuigmassa van al die sleepwaens wat aldus getrek word.
(2) Die diensrem van ’n sleepwa moet deur die bestuurder van die trekvoertuig gebruik kan word
terwyl sodanige sleepwa en trekvoertuig in beweging is.
(3) Indien die diens- of inlooprem van ’n sleepwa as ’n parkeerrem gebruik kan word, hoef ’n
afsonderlike parkeerrem nie aan die sleepwa aangebring te word nie.
(4) Nieteenstaande subregulasie (1) (c), indien ’n sleepwa soos bedoel in daardie subregulasie deur
’n trekker getrek word, en sodanige trekker nie ontwerp of in staat is om ’n snelheid van 40 kilometer per
uur op ’n redelike gelyk pad te oorskry nie, kan sodanige sleepwa met ’n inlooprem in plaas van ’n diensrem
toegerus wees.

152. Remme aan trapfietse
Niemand mag ’n trapfiets op ’n openbare pad gebruik nie, tensy dit toegerus is met minstens een
rem wat op die agterwiel of -wiele werk.
153. Remme aan ongespesifiseerde voertuie
Niemand mag ’n voertuig waarvoor geen spesifieke remstelsel in regulasies 149 tot 156 voorgeskryf
word nie, op ’n openbare pad gebruik nie, tensy dit met ’n parkeerrem of ander toestel om sodanige voertuig
stilstaande te hou, toegerus is.
154. Spesifikasies vir remme
(1) Behoudens die bepalings van subregulasie (2), mag niemand na 1 Januarie 1995 ’n
goederevoertuig waarvan die bruto voertuigmassa 3 500 kilogram oorskry, ’n minibus, bus of trekker wat
vir die eerste keer op of na 1 Januarie 1986 geregistreer is op ’n openbare pad gebruik nie, tensy die remme
waarmee sodanige voertuig toegerus is aan die standaardspesifikasie SABS 1207
“Motorvoertuigveiligheidsspesifikasie vir Remming” of die standaardspesifikasie SABS 1051
“Motorvoertuigveiligheidspesifikasie vir Remming” of, in die geval van ’n sleepwa met ’n bruto
voertuigmassa van meer as 3 500 kilogram wat vir die eerste keer na 14 Februarie 2004 geregistreer is, die
standaardspesifikasie SABS ECE R13 “Uniform provision concerning approval of voertuig categories N,
M and O with regard to braking”.
(2) Niemand mag ’n trekker of sleeptrekker op ’n openbare pad gebruik nie, wat nie ontwerp of in
staat is om gebruik te word teen ’n snelheid wat 40 kilometer per uur op ’n redelike gelyk pad oorskry nie,
of ’n sleepwa getrek deur sodanige trekker, wat vir die eerste keer op of na 1 Julie 1999 geregistreer is,
tensy die remme waarmee sodanige trekker of sleepwa toegerus is, voldoen aan die standaardspesifikasie
SABS 1447 “Remming (motor en voertuie wat gesleep word, ontwerp vir lae spoed of vir gebruik op
openbare paaie)” Deel 1: “Lae-spoedvoertuie” en Deel 2: “Lae-spoedsleepwaens”, of die
standaardspesifikasie SABS 1207 “Remming” of die standaardspesifikasie SABS 1051 “Remming (Deel
1: Algemeen”, Deel 2: Remming (Reaksietyd van remtoestelle op voertuig toegerus met lugremtoestelle),
Deel 3: “Remming (Energiebronne en -reservoirs), Deel 4: Remming (Veerremme), Deel 5: Remming
(Parkeerremme: Meganies-geslote remsilinder (slotaandrywer) tipe en Deel 6: Remming (Verspreiding van
remkrag en aanpasbaarheid van voertuie in kombinasie”.

(3) ’n Minibus, midibus of bus, wat kragtens ’n operateurslisensie ooreenkomstig die bepalings van
die NLTTA uitgereik is en vir die eerste keer na 04 September 2006 geregistreer is moet voldoen aan die
vereistes van die Tipe II-toets bedoel in SANS 1207 “Remming” of SANS 20013 “Eenvormige bepalings
betreffende die goedkeuring van voertuie van kategorieë M, N en O met betrekking to Remming”.
(4) Niemand mag op ’n openbare pad ’n snelvervoerbus of snelvervoerbus-trein bedryf nie tensy
dit voldoen aan die vereistes van SANS 20013 “Eenvormige bepalings betreffende die goedkeuring van
voertuie van kategorieë M, N en O met betrekking to remming”.
155. Remverrigting van diens-, nood- en parkeerremme
(1) Niemand mag op ’n openbare pad ’n motorvoertuig of ’n kombinasie van motorvoertuie gebruik
nie wat ingevolge hierdie regulasies toegerus moet wees met—
(a)

’n diensrem, tensy sodanige rem te alle tye—
(i) in die geval van ’n motorvoertuig of ’n kombinasie van motorvoertuie wat ’n snelheid
van 40 kilometer per uur kan oorskry, wanneer dit van ’n aanvangsnelheid van 35
kilometer per uur aangeslaan word, aan die vereistes vir remverrigting in Tabel A
hieronder uiteengesit, voldoen; of
(ii) in die geval van ’n motorvoertuig of ’n kombinasie van motorvoertuie wat nie ’n
snelheid van 40 kilometer per uur kan oorskry nie, wanneer dit van die maksimum
snelheid wat sodanige voertuig of kombinasie kan bereik, aangeslaan word, aan die
vereistes vir remverrigting in Tabel B hieronder uiteengesit, voldoen;

(b)

’n noodrem, behalwe as sodanige rem te alle tye—
(i) in die geval van ’n voertuig of kombinasie wat in staat is om ’n spoed van 40 kilometers
per uur te oorskry wanneer dit aangewend word van ’n oorspronklike spoed van 35
kilometers per uur, voldoen aan die vereistes vir remverrigting uiteengesit in Tabel C
hieronder; of
(ii) in die geval van ’n voertuig of kombinasie wat nie in staat is om’n spoed van 40
kilometers per uur te oorskry nie, wanneer dit aangewend word van die maksimum
spoed wat sodanige voertuig of kombinasie in staat is om te behaal, voldoen aan die
vereistes vir remverrigting uiteengesit in Tabel D hieronder; of

(c)

’n parkeerrem, tensy sodanige rem te alle tye sodanige voertuig of kombinasie vir ’n
onbepaalde tydperk met die enjin ontkoppel op ’n helling van nie meer nie as een op 8,33
nie, stilstaande kan hou.
VEREISTES VIR REMVERRIGTING

TABEL A
Diensrem van motorvoertuig of kombinasie van motorvoertuie wat snelheid van 40 kilometer per uur kan
oorskry
Aanvangsnelheid in
kilometer per
uur

Maksimum
stilhouafstand in m

Minimum
vertraging in
m/s²

Minimum
gelykstaande
remkrag in N/kg

Ligte motorvoertuig

35

14

4,4

4,4

Swaar motorvoertuig

35

16

4,4

4,4

TABEL B
Diensrem van motorvoertuig of kombinasie van motorvoertuie wat nie snelheid van40 kilometer per uur
kan oorskry nie

Maksimum
aanvangsnelheid in
kilometer per uur

Maksimum stilhouafstand in m

Minimum
vertraging in m/s²

Minimum
gelykstaande
remkrag in N/kg

15

7

1,9

1,9

20

11

1,9

1,9

25

16

1,9

1,9

30

23

1,9

1,9

35

30

1,9

1,9

TABEL C
Noodrem van motorvoertuig of kombinasie van motorvoertuie wat snelheid van 40 kilometer per uur kan
oorskry
Aanvangsnelheid in
kilometer
per uur

Maksimum
stilhouafstand
in m

Minimum
vertraging
in m/s²

Minimum
gelykstaande
remkrag
in N/kg

35

30

1,9

1,9

Ligte of swaar motorvoertuig...

TABEL D
Noodrem van motorvoertuig of kombinasie van motorvoertuie wat nie snelheid van 40 kilometer per uur
kan oorskry nie
Maksimum
aanvangsnelheid in
kilometer per uur

Maksimum stilhouafstand in m

Minimum
vertraging in m/s²

Minimum
gelykstaande
remkrag in N/kg

15

12

0,95

0,95

20

20

0,95

0,95

25

29

0,95

0,95

30

41

0,95

0,95

35

55

0,95

0,95

(2) Voldoening aan die vereistes in subregulasie (1) (a) en (b) beoog, word bepaal deur—
(a)

werklike padtoetse wat uitgevoer word op ’n pad met ’n redelike gelyk, droë, gladde en
harde oppervlak sonder los materiaal daarop en met die stilhou-afstand gemeet vanaf die
oomblik wanneer die bepaalde rem aangeslaan word met die enjin ontkoppel totdat die
voertuig tot stilstand kom;

(b)

’n geskikte meganiese toets.

(3) Wanneer ’n rem aan ’n kombinasie van motorvoertuie getoets word, word die remme van die
getrekte voertuig of voertuie aangeslaan op dieselfde oomblik as die rem van die trekvoertuig.
(4) Waar by enige vervolging vir ’n oortreding van subregulasie (1) die vraag ontstaan of ’n
motorvoertuig of ’n kombinasie van motorvoertuie teen ’n bepaalde snelheid beweeg het, word die snelheid
deur die snelheidsmeter van sodanige voertuig of kombinasie aangetoon, geag juis te wees in die
afwesigheid van getuienis tot die teendeel.
(5) By die toepassing van hierdie regulasie beteken—
(a)

“ligte motorvoertuig”—
(i) ’n motorkar;
(ii) ’n motorvoertuig met ’n bruto voertuigmassa van hoogstens 3 500 kilogram; of

(iii) enige ander motorvoertuig met ’n tarra van hoogstens 3 500 kilogram, maar omvat nie
’n bus, minibus of goederevoertuig nie; en
(b)

“swaar motorvoertuig” ’n motorvoertuig wat nie ’n ligte motorvoertuig is nie.

156. Toestand en werking van remme
(1) ’n Rem wat ingevolge hierdie regulasies vereis word, moet—
(a)

in ’n goeie werkende orde en toestand wees wanneer die voertuig wat daarmee toegerus is,
op ’n openbare pad gebruik word; en

(b)

wanneer dit getoets word ingevolge regulasie 155, uitgesonderd in die geval van ’n
motorfiets met ’n syspan, ongeveer ewe sterk inwerk op die wiele wat simmetries geplaas
is in verhouding tot die langshartlyn van die voertuig.

(2) Niemand mag ’n motorvoertuig wat toegerus is met ’n diensrem wat uitsluitlik deur lug- of
vakuumdruk bedien word, op ’n openbare pad gebruik nie, tensy daar in die stuurkajuit van sodanige
voertuig ’n apparaat aangebring is (uitgesonderd ’n meter wat druk aandui) waardeur die bestuurder van
die voertuig sigbare of hoorbare waarskuwing gegee word van verkeerde lug- of vakuumdruk voordat die
druk sodanig word dat die rem nie die voertuig tot stilstand kan bring soos in regulasie 155 beoog nie.
(3) Waar ’n voertuig wat getrek word, toegerus is met ’n diensrem wat uitsluitlik deur lug- of
vakuumdruk bedien word, moet die apparaat in subregulasie (2) bedoel in die stuurkajuit van die
trekvoertuig aangebring word.
157. Sekere lampe waarmee voertuie toegerus moet wees, en tye wanneer sekere lampe verlig
moet wees
(1) Niemand mag ’n motorvoertuig op ’n openbare pad gebruik nie, tensy—
(a)

alle lampe waarmee ’n motorvoertuig toegerus is, soos in regulasies 158 tot 184 beoog,
onbeskadig is, behoorlik vasgesit is en in staat is om te alle tye aangeskakel te word; en

(b)

die koplampe, stertlampe en nommerplaatlampe gedurende die tydperk tussen
sonsondergang en sonsopkoms aangeskakel is en op enige ander tyd wanneer, as gevolg van
onvoldoende lig of ongunstige weersomstandighede, persone en voertuie op ’n openbare
pad nie duidelik onderskeibaar is op ’n afstand van 150 meter nie: Met dien verstande dat
die bepalings van hierdie paragraaf nie geld nie ten opsigte van ’n motorvoertuig wat
geparkeer is langs die ryvlak van ’n openbare pad of in ’n parkeerplek deur toepaslike
padverkeerstekens afgebaken of binne ’n afstand van 12 meter van ’n aangeskakelde
straatlamp wat die openbare pad waarop sodanige voertuig geparkeer is, verlig.

(2) Niemand mag ’n motorfiets, ’n motorfiets met syspan, ’n motordriewiel of motorvierwiel op ’n
openbare pad gebruik nie tensy die koplamp van sodanige voertuig te alle tye verlig is: Met dien verstande
dat die bepalings van hierdie subregulasie nie van toepassing is nie ten opsigte van ’n motorfiets, motorfiets
met syspan, motordriewiel of motorvierwiel, vervaardig voor 31 Desember 1960, wat slegs gedurende die
tydperk tussen sonsopkoms en sonsondergang gebruik word.
(3) ’n Persoon wat ’n motorvoertuig op ’n openbare pad gebruik, moet die hoofstraal van die lig wat
deur die hooflamp van so ’n voertuig uitgestraal word, afskakel indien so ’n hoofstraal ’n gevaarlike skynsel
ten opsigte van aankomende verkeer kan veroorsaak.
158. Sigbaarheidsafstand van lampe
(1) Waar in regulasies 157 tot 184 voorsiening gemaak word vir die afstand waarvandaan sekere
lampe en toestelle voorwerpe sigbaar moet maak of die afstand waarbinne sodanige lampe of toestelle
sigbaar moet wees, is sodanige bepaling van toepassing gedurende die tye in regulasie 157 (1) (b) vermeld
ten opsigte van ’n voertuig wanneer dit op ’n reguit, redelike gelyk, onverligte openbare pad in helder weer
is, tensy ’n ander tyd of toestand uitdruklik vermeld word.

(2) Elke lamp wat ingevolge enige van hierdie regulasies vereis word om vasgesit of gebruik te
word, moet ’n lig uitstraal van voldoende helderheid om vir ’n persoon van normale gesigsvermoë vanaf
’n afstand van minstens 150 meter sigbaar te wees.
159. Koplampe
(1) Niemand gebruik op ’n openbare pad—
(a)

’n motorvoertuig nie, uitgesonderd ’n motorfiets, ’n motordriewiel met een voorwiel of ’n
sleepwa, tensy dit vooraan aan elke kant van sy langshartlyn toegerus is met—
(i) een koplamp wat ’n hoofstraal en ’n dompstraal kan uitstraal;
(ii) een koplamp wat ’n hoofstraal kan uitstuur en een koplamp wat ’n dompstraal kan
uitstraal; of
(iii) een koplamp in item (i) beoog of koplampe in item (ii) beoog en ’n bykomende
koplamp wat ’n hoofstraal kan uitstraal;

(b)

’n motorfiets sonder ’n syspan of ’n motordriewiel met een voorwiel nie, tensy dit vooraan
toegerus is met—
(i) een koplamp wat ’n hoofstraal en ’n dompstraal kan uitstraal;
(ii) een koplamp wat ’n hoofstraal kan uitstraal en een koplamp wat ’n dompstraal kan
uitstraal, waarvan albei in dieselfde vertikale vlak aangebring is; of
(iii) twee koplampe wat elk ’n hoofstraal en ’n dompstraal kan uitstraal, waarvan albei in
dieselfde horisontale vlak aangebring is; of

(c)

’n motorfiets met ’n syspan nie, tensy—
(i) die motorfiets vooraan met een koplamp in paragraaf (b) (i) beoog of koplampe in
paragraaf (b) (ii) of (iii) beoog, toegerus is; en
(ii) die syspan met een parkeerlamp wat aan die bepalings van regulasie 164 voldoen of
met een koplamp in paragraaf (b) (i) beoog, behoudens die voorbehoudsbepaling by
regulasie 161 (4) (a), toegerus is.

(2) Minstens een koplamp in subregulasie (1) (a) beoog wat ’n dompstraal kan uitstraal of ’n
parkeerlamp wat aan die bepalings van regulasie 164 voldoen, word op so ’n wyse aan elke kant van die
langshartlyn van die betrokke motorvoertuig aangebring dat die gedeelte van die verligtingsoppervlak
daarvan wat die verste van die langshartlyn van die motorvoertuig is, nie verder as 400 millimeter van die
buitenste rand van die voorste deel van die motorvoertuig is nie.
(3) Die hoofstraal en dompstraal van ’n koplamp wat geheg is aan ’n motorvoertuig wat vir die
eerste keer op of na 1 Januarie 2002 geregistreer is, moet voldoen aan die vereistes van
standaardspesifikasie SANS 1046 “Motorvoertuigveiligheid: ligte en ligseintoestelle wat op motorvoertuie
en sleepwaens geïnstalleer word”, en standaardspesifikasie SANS 1376 “Ligte vir motorvoertuie”, Deel 2:
“Kopligte”: Met dien verstande dat die hoogte van die dompstraal en koplamp van ’n ligte motorvoertuig
nie 1 400 millimeter gemeet van die grond tot die middel van die lamp sal oorskry nie.
160. Hoofstraal
Elke koplamp wat ’n hoofstraal van lig uitstraal, word so gestel en onderhou dat—
(a)

dit in staat is om ’n oppervlakte voor die betrokke motorvoertuig voldoende te verlig om
die bestuurder in staat te stel om enige persoon, voertuig of aansienlike voorwerp op ’n
afstand van minstens 100 meter voor te sien; en

(b)

dit uitgedoof kan word deur die gebruik van ’n toestel wat gelyktydig veroorsaak of toelaat
dat die dompstraal van lig uit ’n koplamp uitgestraal word of aanhou om uitgestraal te word.

161. Dompstraal

(1) Elke koplamp wat ’n dompstraal van lig uitstraal wat, wanneer dit op ’n vertikale skerm
geprojekteer word, ’n straalpatroon met ’n skerp, duidelik omlynde afsnydingslyn diagonaal na links
(hierna die “diagonale afsnydingslyn” genoem) en horisontaal na regs (hierna die “horisontale
afsnydingslyn” genoem), toon, word so gestel en onderhou dat wanneer die betrokke motorvoertuig op ’n
redelike gelyk pad is, sodanige straal by die horisontale afsnydingslyn—
(a)

afwaarts teen ’n persentasiehelling van minstens 0,5 persent hel, welke persentasiehelling
bereken word ooreenkomstig die formule—

(h1 – h2 )
 100
L
; en
(b)

op die padoppervlakte voor die motorvoertuig val binne ’n afstand in meter wat
ooreenkomstig die formule 200 x h1 bereken word.

(2) In die formules in subregulasie (1) bedoel, verteenwoordig—
(a)

“h1 “ die hoogte in meter van die koplamp vertikaal gemeet vanaf grondhoogte tot die
middel van die koplamp;

(b)

“h2” die hoogte in meter van die horisontale afsnydingslyn vertikaal gemeet vanaf
grondhoogte by die skerm in subregulasie (1) beoog; en

(c)

“L” die afstand in meter van die skerm in subregulasie (1) beoog, gemeet horisontaal vanaf
die koplamp, soos hieronder geïllustreer.

(3) Elke koplamp wat ’n dompstraal van lig uitstraal wat, wanneer dit op ’n vertikale skerm
geprojekteer word, ’n simmetriese ligpatroon toon of wat nie ’n diagonale en horisontale afsnydingslyn het
nie, word so gestel en onderhou dat wanneer die betrokke motorvoertuig op ’n redelike gelyk pad is, die
middel van die sterkste deel van sodanige straal afwaarts hel om op die padoppervlakte voor die
motorvoertuig binne ’n afstand van hoogstens 45 meter te val.
(4) Elke koplamp wat ’n dompstraal van lig uitstraal, word so gestel en onderhou dat—
(a)

dit ’n oppervlakte voor die betrokke motorvoertuig voldoende kan verlig om die bestuurder
in staat te stel om enige persoon, voertuig of aansienlike voorwerp op ’n afstand van
minstens 45 meter voor die motorvoertuig te sien: Met dien verstande dat die bepalings van
hierdie paragraaf nie van toepassing is nie op ’n koplamp wat ’n dompstraal van lig uitstraal
wat aan die syspan van ’n motorfiets aangebring is;

(b)

dit nie ’n gevaarlike skerp skynsel vir naderende verkeer op ’n redelike gelyk pad
veroorsaak nie; en

(c)

die kruising van die diagonale en horisontale afsnydingslyne van ’n gedompte straal bedoel
in subregulasie (1), of die middel van die sterkste deel van ’n gedompte straal bedoel in
subregulasie (3), nie na regs deflekteer nie.

161A. Dagligwerkende lamp
(1) Enige motorvoertuig, uitgesonderd ’n sleepwa, kan toegerus wees met dagligwerkende lampe.
(2) Dagligwerkende lampe word—
(a)

nie minder as 250 millimeter of meer as een komma vyf meter bo grondvlak aangebring
nie; en

(b)

aan die voorkant van die motorvoertuig aangebring op so ’n wyse dat die lig wat deur die
lamp uitgestraal word nie vir die bestuurder ongerief veroorsaak nie, óf direk óf indirek deur
enige van die truspieëls of enige ander weerkaatsende oppervlak van sodanige voertuig.

(3) Dagligwerkende lampe word op so ’n wyse gekoppel—
(a)

dat die agterlampe nie aan of af is terselfdertyd as die dagligwerkende lampe nie; en

(b)

dat dit outomaties afskakel wanneer die koplampe aangeskakel word, tensy die koplampe
gebruik word om onderbroke waarskuwings met kort tussenposes te gee.

162. Ligte wat aan stilstaande of geparkeerde motorvoertuig vertoon moet word
Behoudens die voorbehoudsbepaling by regulasie 157 (1) (b), mag niemand ’n motorvoertuig op ’n
openbare pad tot stilstand bring of parkeer nie, tensy—
(a)

die koplampe daarvan ’n dompstraal van lig wat aan die bepalings van regulasie 161
voldoen, of ’n ligstraal wat aan die bepalings van regulasie 164 voldoen, uitstraal uit
parkeerlampe wat in die koplampe aangebring is; of

(b)

indien die koplampe daarvan uitgedoof is, lig uitgestraal word uit twee mislampe of
parkeerlampe wat onderskeidelik aan die bepalings van regulasie 163 of 164 voldoen.

163. Mislampe
(1) ’n Motorvoertuig kan vooraan en agteraan, of vooraan of agteraan toegerus wees met—
(a)

een mislamp; of

(b)

twee mislampe, een aan elke kant van die langshartlyn van die motorvoertuig.

(2) Niemand mag ’n motorvoertuig wat ingevolge subregulasie (1) met ’n mislamp of mislampe
toegerus is op ’n openbare pad gebruik nie, tensy—
(a)

elke mislamp vooraan so gestel en onderhou word dat dit slegs in staat is om ’n dompstraal
van lig uit te straal wat aan die bepalings van regulasie 161 (3) en (4) voldoen; of

(b)

die mislamp of lampe agteraan slegs aangeskakel kan word wanneer enige mislamp vooraan
of enige koplamp van sodanige voertuig aangeskakel word.

(3) Geen mislamp in subregulasie (1) beoog, word—
(a)

vooraan ’n motorvoertuig met die hoogste punt van sy verligtingsoppervlak bo die hoogste
punt van die verligtingsoppervlak van ’n koplamp wat ’n dompstraal van lig uitstraal,
aangebring nie; of

(b)

agteraan ’n motorvoertuig met die laagste punt van sy verligtingsoppervlak minder as 250
millimeter en die hoogste punt daarvan meer as een meter bo grondhoogte, aangebring nie.

(4) Indien—
(a)

’n motorvoertuig, uitgesonderd ’n motorfiets en ’n motordriewiel met een voorwiel,
ingevolge subregulasie (1) (a) met een mislamp vooraan toegerus is, word ’n parkeerlamp
of parkeerlampe wat aan die bepalings van regulasie 164 voldoen aan die betrokke

motorvoertuig op so ’n wyse aangebring dat elke parkeerlamp gelyktydig met die mislamp
aangeskakel word; of
(b)

’n motorvoertuig ingevolge subregulasie (1) (b) met twee mislampe vooraan toegerus is en
enige sodanige lamp so geplaas word dat die gedeelte van sy verligtingsoppervlak wat die
verste van die langshartlyn van die motorvoertuig is, verder as 400 millimeter van die
buitenste rand van die voorste deel van sodanige voertuig is, word ’n parkeerlamp of
parkeerlampe wat aan die bepalings van regulasie 164 voldoen aan die betrokke
motorvoertuig op so ’n wyse aangebring dat elke parkeerlamp gelyktydig met die mislamp
aangeskakel word.

(5) Geen mislamp word vooraan ’n syspan van ’n motorfiets aangebring nie, tensy die betrokke
motorfiets toegerus is met ’n mislamp wat aan die bepalings van hierdie regulasie voldoen of met ’n
parkeerlamp wat aan die bepalings van regulasie 164 voldoen en wat gelyktydig met die mislamp aan die
syspan aangeskakel kan word: Met dien verstande dat indien ’n mislamp slegs vooraan die motorfiets
aangebring is, die syspan met een parkeerlamp in regulasie 159 (1) (c) (ii) bedoel, toegerus moet wees en
sodanige parkeerlamp in staat moet wees om gelyktydig met sodanige mislamp aangeskakel te word.
(6) Niemand mag ’n motorvoertuig op ’n openbare pad gebruik, terwyl enige mislamp wat aan
sodanige voertuig aangebring is, verlig is nie, behalwe in omstandighede van swak sig wat deur sneeu, mis,
sproeireën, stof of rook veroorsaak word.
164. Parkeerlampe
(1) ’n Motorvoertuig kan toegerus wees—
(a)

met een of twee parkeerlampe vooraan wat regstreeks van voor sigbaar is;

(b)

met een of twee parkeerlampe agteraan wat regstreeks van agter sigbaar is; of

(c)

met een parkeerlamp aan elke kant wat regstreeks van voor en van agter sigbaar is.

(2) Enige parkeerlamp—
(a)

in subregulasie (1) (a) beoog, kan deel uitmaak van ’n koplamp in regulasie 159 beoog, ’n
mislamp in regulasie 163 beoog of ’n voorposisielamp in regulasie 166 beoog; en

(b)

in subregulasie (1) (b) beoog, kan deel uitmaak van ’n mislamp in regulasie 163 beoog, ’n
stertlamp in regulasie 168 beoog of ’n stoplamp in regulasie 169 beoog.

(3) Waar ’n motorvoertuig ingevolge subregulasie (1) vooraan of agteraan met—
(a)

een parkeerlamp toegerus is, word sodanige lamp aan die regterkant van die motorvoertuig
aangebring; of

(b)

twee parkeerlampe toegerus is, word een parkeerlamp aan elke kant van die langshartlyn
van die motorvoertuig, aangebring,

sodat die gedeelte van die verligtingsoppervlak daarvan wat die verste van die langshartlyn van die
motorvoertuig is nie verder as 400 millimeter van die buitenste rand van die voorste of agterste deel van
die motorvoertuig, na gelang van die geval, is nie: Met dien verstande dat in die geval van ’n motorvoertuig
wat geregistreer is voor 1 Julie 1990 die verligte oppervlakte van die parkeerlamp verste van die
langshartlyn van die motorvoertuig, nie verder as 500 millimeter van die buitekant van die voor- of
agterkant van die motorvoertuig mag wees nie.
165. Wanneer parkeerlampe aan moet wees
(1) Niemand mag ’n motorvoertuig op ’n openbare pad gebruik nie indien aan enige kant van die
langshartlyn daarvan daar geen koplamp in gebruik op so ’n wyse geplaas is dat die gedeelte van die
verligtingsoppervlak daarvan wat die verste van sodanige langshartlyn is, verder as 400 millimeter van die
buitenste rand van die voorkant van die voertuig is nie, tensy ’n parkeerlamp wat aan sodanige kant van die
voertuig aangebring is en aan die bepalings van regulasie 164 voldoen, verlig gehou word.
(2) Niemand mag ’n motorvoertuig waarvan slegs die parkeerlampe verlig is terwyl die voertuig in
beweging is, op ’n openbare pad gebruik nie.

166. Voorposisielampe
(1) Niemand mag op ’n openbare pad ’n motorvoertuig of ’n kombinasie van motorvoertuie,
uitgesonderd ’n motorfiets, gebruik nie indien enige van die buitenste rande van die breedste deel van
sodanige voertuig of kombinasie of enige vrag daarop verder as 400 millimeter buite die
verligtingsoppervlak van enige voorste buitenste lamp van sodanige voertuig of kombinasie van
motorvoertuie wat naaste aan sodanige rand is, uitsteek nie, tensy daar aan elke kant van sodanige breedste
deel een voorposisielamp aangebring is wat regstreeks van voor sigbaar is.
(2) Die voorposisielampe in subregulasie (1) beoog—
(a)

word so na as moontlik aan, maar hoogstens 400 millimeter, of in die geval van ’n sleepwa,
pasdrastel of omsetterdrastel, hoogstens 150 millimeter, van die buitenste rande van die
breedste deel van die betrokke motorvoertuig of kombinasie van motorvoertuie of enige
vrag daarop, en nie minder as 350 millimeter of meer as twee komma een meter bokant
grondvlak nie, aangebring: Met dien verstande dat ’n motorvoertuig wat vir die eerste keer
voor 1 Januarie 1985 geregistreer is, sodanige lampe minder as 350 millimeter bokant
grondvlak aangebring kan hê, maar sodanige lampe so hoog as moontlik aangebring moet
wees; en

(b)

straal ’n wit lig uit.

167. Buitelynmerklampe
(1) ’n Motorvoertuig kan toegerus wees—
(a)

vooraan aan elke kant van sy langshartlyn, met een buitelynmerklamp wat regstreeks van
voor sigbaar is; en

(b)

agteraan aan elke kant van sy langshartlyn, met een buitelynmerklamp wat regstreeks van
agter sigbaar is.

(2) Die buitelynmerklampe in subregulasie (1) bedoel—
(a)

moet so na as moontlik aan die buitenste rande van die voor- en agterkant van die betrokke
motorvoertuig en so hoog as moontlik aangebring word, maar nie noodwendig bo die bokant
van die kajuithoogte aan die voorkant nie en so hoog as moontlik aan die agterkant;

(b)

moet ’n wit lig na voor en ’n rooi lig na agter uitstraal.

168. Stertlampe
(1) Niemand mag ’n motorvoertuig, uitgesonderd ’n motorvoertuig wat vir die eerste keer voor 1
Januarie 1981 geregistreer is, ’n motorfiets of ’n motordriewiel, op ’n openbare pad bestuur nie, tensy die
motorvoertuig aan elke kant agter toegerus is met minstens een lamp wat—
(a)

’n rooi lig met ’n minimum sterkte van twee kandelas na agter uitstraal;

(b)

nie verder as 400 millimeter vanaf die buitenste rande van die wydste deel van die
motorvoertuig geplaas is nie; en

(c)

nie laer as 350 millimeter of hoër as een en ’n half meter bokant grondvlak geplaas is nie,
maar as dit weens die struktuur van die voertuig onprakties of onmoontlik is om die lampe
binne een en ’n half meter bokant grondvlak te plaas, nie hoër as twee komma een meter
bokant grondvlak nie.

(2) ’n Motorvoertuig wat vir die eerste keer geregistreer is voor 1 Januarie 1981 kan toegerus word
met dié lampe, en in dié posisies, wat in subregulasie (1) voorgeskryf word, maar moet toegerus wees met
minstens een lamp agter, wat ’n rooi lig na agter uitstraal met ’n minimum sterkte van twee kandelas en
geplaas is in die middel of regs van die langshartlyn van die voertuig, nie laer as 300 millimeter en nie hoër
as twee komma een meter bokant grondvlak nie.
(3) Niemand mag ’n motorfiets of ’n motordriewiel op ’n openbare pad gebruik nie tensy die
motorfiets of motordriewiel toegerus is met dié lamp en in dié posisie agter as wat in subregulasie (2)
voorgeskryf is.

(4) Stertlampe wat aan motorvoertuie aangebring word addisioneel tot dié wat in hierdie regulasie
voorgeskryf word, kan hoër as twee komma een meter bokant grondvlak aangebring word.
(5) ’n Motorvoertuig wat deur ’n teëspoedwa gesleep word, moet met ’n aparte tydelike stel
stertlampe toegerus wees terwyl die motorvoertuig gesleep word.
169. Stoplampe
(1) Niemand mag ’n motorvoertuig, uitgesonderd ’n sleepwa deur ’n trekker getrek of ’n trekker,
op ’n openbare pad gebruik nie tensy dit aan elke kant agteraan die motorvoertuig toegerus is met minstens
een stoplamp, en in die geval van ’n motorfiets, met een stoplamp agteraan, wat—
(a)

van agter sigbaar en duidelik is binne hoeke van—
(i) 45 grade gemeet oor die breedte van die motorvoertuig aan weerskante van ’n lyn
parallel met die langshartlyn van die motorvoertuig en wat deur die hartlyn van elke
stoplamp gaan; en
(ii) 15 grade gemeet vertikaal aan weerskante van ’n horisontale lyn parallel met die
langshartlyn van die motorvoertuig en wat deur die hartlyn van elke stoplamp gaan,
maar indien die hoogte van die stoplamp bo grondvlak minder as 750 millimeter is, kan
sodanige hoeke gemeet onder sodanige horisontale lyn, tot vyf grade verminder word;

(b)

op ’n hoogte van minstens 300 millimeter en hoogstens twee komma een meter bokant
grondvlak, tot by die middel van die lamp gemeet, aangebring is: Met dien verstande dat
bykomende stoplampe bo twee komma een meter aangebring kan word;

(c)

ewe ver vanaf en aan weerskante van, die langshartlyn van sodanige motorvoertuig
aangebring is;

(d)

wanneer dit in gebruik is, ’n lig uitstraal waarvan die kleur rooi is en waarvan die ligsterkte
groter is as die lig uitgestraal deur die stertlamp van die motorvoertuig en wat in normale
sonlig op ’n afstand van minstens 30 meter vir ’n persoon met normale gesigsvermoë sigbaar
is;

(e)

so verbind is dat as die motorvoertuig in beweging is dit aangeskakel word sodra die
werktoestel van die diensrem of dergelike rem van die motorvoertuig of, in die geval van ’n
kombinasie van motorvoertuie, van die trekvoertuig in werking gestel word; en

(f)

in ’n skoon en goeie werkende toestand onderhou word.

(2) ’n Motorvoertuig wat deur ’n teëspoedwa gesleep word, moet met ’n afsonderlike tydelike stel
stoplampe wat met die werking van die stoplampe van die teëspoedwa gekoördineer is, toegerus wees
terwyl die motorvoertuig aldus gesleep word.
(3) ’n Stoplamp wat aan die bepalings van subregulasie (1) voldoen, kan geïnkorporeer word in ’n
stertlamp wat ingevolge regulasie 168 aan ’n motorvoertuig aangebring word.
(4) ’n Motorvoertuig kan met stoplampe toegerus word wat ’n flikkerligsein tydens ’n nood
hoëspoedremming vertoon wat voldoen aan die vereistes van standaardspesifikasie SANS 20013:
“Eenvormige bepalings betreffende die goedkeuring van voertuie van kategorie M, N en O met betrekking
tot remming” of SANS 20013 Deel H: “Eenvormige bepaling betreffende die goedkeuring van
passasiersvoertuie met betrekking tot remming” SANS 20048: “Eenvormige bepalings betreffende die
goedkeuring van voertuie met betrekking tot die installering van lig- en ligseintoestelle” wat as sulks deur
die Nasionale Reguleerder van Verpligte Spesifikasies goedgekeur is.
170. Nommerplaatlampe
(1) Niemand mag ’n motorvoertuig, uitgesonderd ’n trekker, op ’n openbare pad gebruik nie, tensy
dit aan die agterkant daarvan toegerus is met minstens een nommerplaatlamp wat die nommerplaat of
identiteitskaart deur middel van ’n wit lig verlig sodat elke letter en syfer van sodanige plaat of kaart op ’n
afstand van minstens 20 meter deur iemand met normale gesigsvermoë duidelik onderskei kan word: Met
dien verstande dat ’n nommerplaatlamp nie verlig gehou hoef te word aan ’n motorvoertuig wat op ’n
openbare pad geparkeer is nie.

(2) Die ligstraal van ’n nommerplaatlamp mag nie na agter gerig word nie.
171. Symerklampe
(1) ’n Motorvoertuig of kombinasie van motorvoertuie kan, maar ’n teëspoedwa moet, langs elke
kant toegerus wees met symerklampe wat, wanneer dit aangeskakel is, ’n geel verspreide lig uitstraal: Met
dien verstande dat die heel voorste symerklamp aan ’n motorvoertuig, kombinasie van motorvoertuie of
teëspoedwa, wanneer dit aangeskakel is, ’n verspreide wit of amber lig kan uitstraal: Met dien verstande
voorts dat die heel agterste symerklamp aan ’n motorvoertuig, kombinasie van motorvoertuie of
teëspoedwa, wanneer dit aangeskakel is, ’n verspreide rooi of amber lig kan uitstraal.
(2) Sodanige symerklampe moet op so ’n wyse geplaas wees dat—
(a)

daar ’n lamp binne 400 millimeter van elke ent van die bak van elke voertuig is;

(b)

die afstand tussen agtereenvolgende lampe aan ’n motorvoertuig of kombinasie van
motorvoertuie hoogstens drie komma ses meter van mekaar af is;

(c)

hulle minstens 300 millimeter van die grond af is; en

(d)

hulle met hulle voorkant regstreeks gerig is na die buitekant van die kant waaraan hulle
aangebring is, in ’n rigting reghoekig met die langshartlyn van die voertuig waarvan hulle
aangebring is.

172. Binnelampe
’n Lamp wat ’n verspreide lig uitstraal kan aan enige motorvoertuig aangebring word vir die doel
om die binnekant, met inbegrip van die instrumentpaneel, of enige ingang daartoe, te verlig.
173. Lamp wat kennisgewing aan voertuig verlig
(1) ’n Lamp wat ’n kennisgewing verlig met betrekking tot die bestemming van ’n motorvoertuig
of sy beskikbaarheid vir huur, kan aan enige motorvoertuig aangebring word.
(2) ’n Lamp wat ’n kennisgewing of teken verlig waarop aangedui word dat ’n motorvoertuig as ’n
ambulans, ’n bloedoortappingsdiens-, brandbestrydings-, polisie-, verkeerbeheervoertuig of ’n
patrolliediensvoertuig van die Automobiel-Assosiasie gebruik word, kan aan sodanige voertuig aangebring
word.
174. Sierlampe
’n Lamp, uitgesonderd ’n soeklamp, kan aan ’n motorvoertuig wat aan ’n optog deelneem,
aangebring word vir die doel om dit te versier.
175. Trulampe
(1) ’n Motorvoertuig kan met ’n trulamp wat ’n wit lig uitstraal wat die pad aan die agterkant van
of onder die voertuig verlig, toegerus word.
(2) So ’n lamp moet onder die regstreekse beheer van die bestuurder wees en moet òf op so ’n wyse
aangebring wees dat dit slegs aangeskakel word wanneer die motorvoertuig in trurat geplaas word, òf
verbind wees aan ’n toestel waardeur die bestuurder bewus gemaak word dat die lamp aangeskakel is.
(3) Hoogstens twee sodanige lampe kan aan ’n voertuig aangebring word en dit mag nie lig uitstraal
nie behalwe wanneer die voertuig agteruit ry of gereed is om agteruit te ry.
176. Kenlampe
(1) ’n Bus of goederevoertuig waarvan die bruto voertuigmassa 3 500 kilogram oorskry en wat nie
’n motorvoertuig bedoel in subregulasie (2), (3) of (5) is nie, kan toegerus word met twee of meer kenlampe
bokant die voorruit, en elke sodanige lamp—
(a)

mag nie sterker as 21 Watt wees nie;

(b)

moet sigbaar wees vanaf reg voor die motorvoertuig waaraan dit aangebring is; en

(c)

moet ’n groen of amber lig uitstraal.

(2) ’n Ambulans, brandweer- of reddingsvoertuig kan voorsien wees van ’n lamp of lampe wat ’n
onderbroke rooi flikkerlig in enige rigting uitstraal.
(3) (a) Behoudens paragraaf (b) mag niemand ’n motorvoertuig gebruik nie wat toegerus is met, of
waarin of waarop vertoon word, ’n lamp of lampe wat ’n blou lig uitstraal of ’n blou lig kan uitstraal.
(b) Die bepalings van paragraaf (a) is nie van toepassing nie op ’n motorvoertuig wat gebruik
word deur ’n lid van die Diens of ’n lid van ’n munisipale polisiediens, beide soos omskryf in artikel 1 van
die Wet op die Suid-Afrikaanse Polisiediens, 1995 (Wet No. 68 van 1995), ’n verkeersbeampte of ’n lid
van die Suid-Afrikaanse Nasionale Weermag wat ingevolge artikel 87 (1) (g) van die Verdedigingswet,
1957 (Wet No. 44 van 1957), gemagtig is om polisiewerksaamhede te verrig, in die uitvoering van sy of
haar pligte.
(c) ’n Motorvoertuig bedoel in paragraaf (b) kan toegerus wees met ’n lamp of lampe wat ’n
onderbroke—
(i) blou;
(ii) blou en amber;
(iii) blou en rooi; of
(iv) blou, amber en rooi,
flikkerlig in enige rigting uitstraal, wat na willekeur van die bestuurder die woord “stop” kan vertoon.
(4) ’n Motorvoertuig wat—
(a)

’n voertuig is wat gebruik word in verband met die instandhouding van openbare paaie;

(b)

betrokke is by die verspreiding en voorsiening van elektrisiteit;

(c)

betrokke is by die voorsiening van ander noodsaaklike openbare dienste;

(d)

ingevolge die magtiging wat deur die LUR ingevolge artikel 81 van die Wet verleen is,
gebruik word;

(e)

’n teëspoedwa is;

(f)

’n vulliskompakteervoertuig is; of

(g)

’n voertuig is wat ’n abnormale vrag dra en die voertuig wat hom begelei, as daar is,

kan, maar ’n teëspoedwa moet, met ’n lamp of lampe wat ’n onderbroke amber flikkerlig in enige rigting
kan uitstraal, toegerus wees: Met dien verstande dat sodanige lig net gebruik word op die plek waar die
teëspoed plaasgevind het, waar die instandhouding of ander werk of ’n inspeksie uitgevoer word, wanneer
sodanige teëspoedwa ’n motorvoertuig sleep of in die geval van ’n voertuig wat ’n abnormale vrag dra.
(5) ’n Motorvoertuig wat deur ’n geneesheer gebruik word, kan bokant die voorruit toegerus wees
met een lamp wat ’n onderbroke rooi flikkerlig in enige rigting uitstraal: Met dien verstande dat sodanige
lig net deur die geneesheer in die bona fide beoefening van sy of haar professie gebruik kan word.
(6) ’n Voertuig wat bestuur word deur ’n persoon terwyl hy of sy reageer op ’n ramp soos bedoel in
die Wet op Rampbestuur, 2002 (Wet No. 57 van 2002), kan toegerus wees met ’n lamp of lampe wat ’n
onderbroke groen flikkerlig in enige rigting uitstraal.
(7) ’n Voertuig—
(a)

wat die eiendom is van ’n liggaam of persoon wat geregistreer is as ’n sekuriteitsbeampte
ingevolge die Wet op Sekuriteitsbeamptes, 1987 (Wet No. 92 van 1987); en

(b)

wat bestuur word deur ’n sekuriteitsbeampte soos omskryf in artikel 1 van die genoemde
Wet in die uitvoering van ’n sekuriteitsdiens, ook omskryf in artikel 1 van die genoemde
Wet,

kan toegerus wees met ’n wit lens dwaarsstaaf wat ’n lamp of lampe bevat wat ’n onderbroke flikkerende
verspreide wit lig in enige rigting uitstraal, en wat ook ’n kennisgewing vertoon wat deur ’n wit lig verlig
word wat die woord “security” en die naam van die eienaar van die voertuig in swart letters bevat: Met dien
verstande dat die genoemde lamp of lampe nie in staat moet wees om ’n draaiende flitsbuis lig uit te straal
nie.
177. Gebruik van soeklamp
Niemand mag ’n motorvoertuig op ’n openbare pad gebruik nie indien dit toegerus is met ’n
soeklamp wat op so ’n wyse verstel kan word dat dit ’n ligstraal wat daarvandaan uitgestraal word in enige
rigting kan gooi: Met dien verstande dat ’n soeklamp wat verstelbaar is—
(a)

aan ’n ambulans, reddings-, brandbestrydings-, polisie- of verkeerbeheervoertuig vir
amptelike doeleindes aangebring en gebruik kan word;

(b)

aangebring kan word aan ’n voertuig wat die eiendom van ’n geneesheer of veearts is en by
die uitvoering van so ’n persoon se professionele pligte gebruik word; of

(c)

aangebring kan word aan ’n teëspoedwa of ’n voertuig wat gebruik word in verband met die
voorsiening van elektrisiteit of ander noodsaaklike openbare dienste: Met dien verstande
dat dit uitsluitlik op die plek van ’n ongeluk of teëspoed of vir die ondersoek van oorhoofse
telefoon-, telegraaf- of kraglyne gebruik word.

178. Lampe aan trapfiets
(1) ’n Trapfiets kan aan die voorkant toegerus word met ’n lamp wat ’n helder wit lig uitstraal
waarvan die sterkste deel van die straal, wanneer die trapfiets op ’n redelike gelyk pad is, die oppervlak
voor die trapfiets op ’n afstand van minstens drie meter en hoogstens 30 meter moet tref.
(2) ’n Trapfiets kan toegerus word met een of meer lampe wat ’n rooi lig regstreeks na agter uitstraal.
179. Lampe aan trekdiervoertuie
(1) Behoudens subregulasie (2) mag niemand ’n trekdiervoertuig op ’n openbare pad gebruik nie,
tensy dit aan die voorkant aan weerskante van die bak daarvan toegerus is met lampe wat ’n wit lig na voor
uitstraal, en aan die agterkant aan weerskante van die bak daarvan toegerus is met lampe wat ’n rooi lig na
agter uitstraal: Met dien verstande dat in die geval van ’n voertuig wat getrek word deur diere wat nie met
leisels beheer word nie, daar ’n persoon moet wees wat die diere lei terwyl hy of sy ’n lamp dra wat by die
kop van die voorste dier ’n wit lig na voor uitstraal in plaas van die lampe wat ’n wit lig na voor en ’n rooi
lig na agter uitstraal.
(2) Die bepalings van hierdie regulasie is slegs van toepassing indien die voertuig bedoel in
subregulasie (1) gebruik word tussen sonsondergang en sonsopkoms, en op enige ander tyd wanneer
persone en voertuie op die openbare pad, weens onvoldoende lig of ongunstige weersomstandighede, op ’n
afstand van 150 meter nie duidelik sigbaar is nie.
180. Lampe aan ongespesifiseerde voertuie
(1) Niemand mag ’n voertuig, uitgesonderd ’n stootwaentjie, babawaentjie of kinderspeelvoertuig,
waarvoor nie elders in regulasies 157 tot 184 voorsiening gemaak word nie, tussen sonsondergang en
sonsopkoms en op enige ander tyd wanneer persone of voertuie op ’n openbare pad, weens onvoldoende
lig of ongunstige weersomtandighede, op ’n afstand van 150 meter nie duidelik sigbaar is nie, op ’n
openbare pad gebruik nie—
(a)

tensy dit aan die voorkant aan beide kante van die bak daarvan, toegerus is met lampe wat
’n wit lig na voor uitstraal; en

(b)

tensy dit aan die agterkant aan die buitenste regterkant van die bak daarvan, toegerus is met
’n lamp wat ’n rooi lig na agter uitstraal.

(2) ’n Lamp in subregulasie (1) (a) beoog, moet ’n ligstraal van voldoende sterkte uitstraal om die
ryvlak direk voor sodanige voertuig te verlig, maar mag nie van sodanige sterkte of ontwerp wees, of op so

’n wyse aangebring wees, dat dit ’n gevaarlike skynsel na aankomende verkeer op ’n redelike gelyk pad
veroorsaak nie.
181. Kleur van ligte
(1) Behoudens die bepalings van regulasie 170 (1), 171 (1), 172, 175 of 176, mag niemand ’n
motorvoertuig op ’n openbare pad gebruik nie wat toegerus is met ’n lamp of waaraan ’n lamp is wat—
(a)

uitgesonderd in die geval van ’n remteensluit-waarskuwingslamp aan die voorkant van ’n
sleepwa, ’n lig na die voorkant uitstraal wat nie wit, amber of geel van kleur is nie;

(b)

’n lig na die een of ander sykant van die motorvoertuig uitstraal wat nie geel of amber van
kleur is nie; of

(c)

uitgesonderd in die geval van ’n rigtingwyser of trulamp wat aan die bepalings van hierdie
regulasies voldoen, of ’n lamp op ’n voorspanmotor wat agtertoe skyn ten einde die veilige
aansluiiting van ’n semi-sleepwa te fasiliteer en sodanig aangesluit is dat dit slegs gebruik
kan word wanneer die trurat of die parkeerrem gebruik word, ’n lig na die agterkant uitstraal
wat nie rooi is nie.

(2) Wanneer twee of meer lampe van dieselfde klas wat die lig in dieselfde rigting uitstraal, aan ’n
voertuig vasgeheg word, moet hulle dieselfde kleur ligte uitstraal.
Met dien verstande dat niemand ’n motorvoertuig op ’n openbare pad kan gebruik wat met enige
ander kleur ligte as die kleur ligte wat kragtens hierdie regulasies voorgeskryf is, toegerus is nie.
182. Sekere lampe moet verspreide lig uitstraal
Elke lamp wat aan ’n voertuig aangebring is, uitgesonderd die koplampe van ’n motorvoertuig, die
voorlamp van ’n trapfiets, soeklamp en mislamp, moet verspreide lig uitstraal wanneer dit op ’n openbare
pad aangeskakel is.
183. Lampe moet egalige lig uitstraal
Tensy elders in hierdie regulasies anders bepaal, moet ’n lamp wat aangebring is aan ’n voertuig, ’n
egalige lig uitstraal wanneer dit aangeskakel is: Met dien verstande dat ’n ambulans, reddingsvoertuig,
brandbestrydingsvoertuig, motorvoertuig wat deur ’n verkeersbeampte in die uitvoering van sy of haar
pligte gebruik word, of ’n motorvoertuig wat deur ’n lid van die Diens of ’n lid van ’n munisipale
polisiediens, beide soos omskryf in artikel 1 van die Wet op die Suid-Afrikaanse Polisiediens, 1995 (Wet
No. 68 van 1995), in die uitvoering van sy of haar pligte gebruik word, toegerus kan word met ’n toestel
wat die bestuurder van so ’n voertuig in staat stel om die koplampe op so ’n wyse te gebruik dat hulle
onderbroke flikker.
184. Wyse waarop lampe aangebring en onderhou moet word
(1) Die koplampe van ’n motorvoertuig moet aangebring word—
(a)

op ’n hoogte van minstens 450 millimeter en hoogstens een komma vier meter bo
grondhoogte, gemeet tot by die middel van die lamp; en

(b)

hoogstens 500 millimeter agter die voorkant van die voertuig.

(2) Die koplampe en mislampe van ’n motorvoertuig mag nie toegerus wees met lense van helder
glas of ander dergelike materiaal nie, tensy die ontwerp van die lampe op die een of ander wyse ’n
gevaarlike skynsel na aankomende verkeer verhaal.
(3) Wanneer twee of meer lampe van dieselfde soort aan ’n voertuig aangebring word, moet hulle—
(a)

simmetries in verhouding tot die langshartlyn van die voertuig geplaas word; en

(b)

behalwe in die geval van sylampe en rigtingwyserlampe, so geplaas word dat enige lamp
aan die kant van die betrokke voertuig ’n ooreenstemmende lamp op dieselfde hoogte aan
die ander kant van die voertuig het.

(4) Elke lamp wat aan ’n voertuig aangebring moet word, moet stewig daaraan vasgeheg word.

(5) Die lens en reflektor van elke lamp wat aangebring moet word aan, of gebruik moet word in
verband met, ’n voertuig, moet in ’n doeltreffende en redelike skoon toestand gehou word.
(6) Geen lamp wat aangebring moet word aan, of vertoon moet word in verband met, ’n voertuig
mag in geheel of gedeeltelik deur enige toerusting of voorwerp aan die voertuig verberg word nie.
(7) Die voorwaardes van subregulasie (1) sal nie van toepassing wees op hoofkoplampe wat aan die
vereistes van standaardspesifikasie SABS 1046 “Motorvoertuigveiligheidsspesifikasie vir ligte- en
ligseintoestelle wat aan motorvoertuie en sleepwaens installeer is” nie, en standaardregulasie SABS 1376
“Ligte vir motorvoertuie”, Deel 2: Kopligte” en wat as sulks goedgekeur is deur die inspektoraat van
Vervaardigers, Invoerders en Bouers.
185. Lampe nie voorgeskryf of gemagtig nie, is verbode
Geen ander lamp as ’n lamp wat ingevolge hierdie regulasies voorgeskryf of gemagtig word, mag te
eniger tyd aan ’n voertuig wat op ’n openbare pad gebruik word, aangebring wees nie.
186. Wit trukaatsers moet vooraan sekere voertuie aangebring word
(1) Niemand mag—
(a)

’n sleepwa;

(b)

riksja; of

(c)

trekdiervoertuig,

op ’n openbare pad gebruik nie, tensy daar vooraan sodanige voertuig op dieselfde hoogte, twee wit
trukaatsers aangebring is, een aan elke kant van die langshartlyn daarvan en ewe ver daarvandaan, en wat
andersins aan die bepalings van hierdie regulasies voldoen.
(2) ’n Wit trukaatser—
(a)

kan aan ’n motorvoertuig, uitgesonderd ’n sleepwa, aangebring word op die wyse in
subregulasie (1) genoem, en sodanige trukaatser moet so geplaas word dat dié gedeelte van
sy weerkaatsende oppervlak wat die verste van die langshartlyn van die voertuig af is, nie
verder as 400 millimeter van die buiterand van die breedste gedeelte van die voertuig af is
nie; en

(b)

indien aangebring aan ’n voertuig waarvoor nie in paragraaf (a) voorsiening gemaak is nie,
moet so geplaas word dat dié gedeelte van sy weerkaatsende oppervlak wat die verste van
die langshartlyn van die voertuig af is, nie verder as 150 millimeter van die buiterand van
die breedste gedeelte van die voertuig af is nie.

(3) Niemand mag ’n trapfiets op ’n openbare pad gebruik nie, tensy daar vooraan sodanige fiets ’n
wit trukaatser wat aan die bepalings van regulasies 189 en 192 voldoen, aangebring is.
187. Rooi trukaatsers moet agteraan sekere voertuie aangebring word
(1) Niemand mag—
(a)

’n motorvoertuig, uitgesonderd ’n motorfiets sonder syspan of ’n motordriewiel met een
agterwiel;

(b)

riksja; of

(c)

trekdiervoertuig,

op ’n openbare pad gebruik nie, tensy daar agteraan sodanige voertuig op dieselfde hoogte twee rooi
trukaatsers aangebring is, een aan elke kant van die langshartlyn daarvan en ewe ver daarvandaan, en wat
andersins aan die bepalings van hierdie regulasies voldoen: Met dien verstande dat, in die geval van ’n
kombinasie van motorvoertuie, sodanige trukaatsers aan sowel die trekvoertuig as die heel agterste
voertuig, aangebring moet word.

(2) Elke trukaatser in subregulasie (1) genoem, moet so geplaas word dat dié gedeelte van sy
weerkaatsende oppervlak wat die verste van die langshartlyn van die voertuig af is, nie meer as 400
millimeter van die buiterand van die breedste gedeelte van die voertuig af is nie.
(3) Niemand mag ’n motorfiets sonder syspan of ’n motordriewiel met een agterwiel op ’n openbare
pad gebruik nie, tensy daar agteraan sodanige voertuig ’n rooi trukaatser aangebring is wat aan die bepalings
van hierdie regulasies voldoen.
(4) Niemand mag ’n trapfiets op ’n openbare pad gebruik nie, tensy ’n rooi trukaatser wat aan die
bepalings van regulasies 189 en 192 voldoen, agteraan sodanige fiets aangebring is.
188. Geel trukaatsers moet aan sykante van sekere motorvoertuie aangebring word
Niemand mag ’n motorvoertuig of ’n kombinasie van motorvoertuie op ’n openbare pad gebruik nie
indien die algehele lengte van sodanige voertuig of kombinasie van voertuie sewe meter oorskry, tensy daar
aan elke sykant van sodanige voertuig of aan elke sykant van elke motorvoertuig van sodanige kombinasie
van voertuie, na gelang van die geval—
(a)

een geel trukaatser—
(i) binne drie meter van die voorste deel van sodanige voertuig of kombinasie van voertuie
af;
(ii) binne een meter van die agterste deel van sodanige voertuig of kombinasie van voertuie
af;
(iii) in die geval van ’n kombinasie van motorvoertuie waarvan ’n sleepwa, uitgesonderd ’n
leunwa, ’n deel uitmaak, binne drie meter van die voorste deel van die sleepwa; en

(b)

soveel bykomende geel trukaatsers as wat nodig mag wees om te verseker dat geen twee
agtereenvolgende geel trukaatsers aan enige sykant meer as drie komma ses meter van
mekaar af is nie,

aangebring is wat aan die bepalings van regulasies 189 en 192 voldoen: Met dien verstande dat—
(i) geel trukaatsers nie aan ’n bus of minibus wat nie ’n skoolbus is nie, met inbegrip van so ’n
bus of minibus wat deel van ’n kombinasie van motorvoertuie uitmaak, aangebring hoef te
word nie;
(iA) geel trukaatsers hoef nie aan motorvoertuie wat aan die sykante met trukaatsende materiaal
soos voorgeskryf in regulasie 192A, toegerus is, aangebring te word nie;
(ii) in die geval van ’n kombinasie van motorvoertuie waar die trekvoertuig ’n motorkar is, geel
trukaatsers nie aan sodanige trekvoertuig aangebring hoef te word nie; en
(iii) in die geval van ’n kombinasie van motorvoertuie waar die trekvoertuig ’n motorkar, bus of
minibus is, wat nie ’n skoolbus is nie, die voorste deel van sodanige kombinasie, behoudens
die bepalings van paragraaf (i), geag word die voorste deel van die voertuig te wees wat
onmiddellik op sodanige trekvoertuig volg.
189. Algemene vereistes vir trukaatsers
(1) Elke trukaatser wat ingevolge hierdie regulasies aan ’n voertuig of vrag aangebring moet word,
moet—
(a)

nie laer as 300 millimeter en nie hoër as een komma vyf meter, gemeet tot by die middel
van die trukaatser, van grondvlak af wees nie: Met dien verstande dat as dit weens die
ontwerp van die voertuig nie moontlik is om die trukaatsers op die voorgeskrewe hoogte
aan die sykante van sodanige voertuig aan te bring nie, die trukaatsers so na moontlik aan
sodanige hoogte aangebring moet word;

(b)

as dit—
(i) ’n wit trukaatser is, in ’n vertikale posisie wees en reguit na voor front;
(ii) ’n rooi trukaatser is, in ’n vertikale posisie wees en reguit na agter front; en

(iii) ’n geel trukaatser is, in ’n vertikale posisie wees en reguit na die kant front,
maar, ondanks andersluidende bepalings van hierdie regulasies, kan ’n motorvoertuig wat deur ’n
geregistreerde vervaardiger, bouer of invoerder vervaardig, gebou of ingevoer is, ’n rooi trukaatser na die
agterkant van so ’n motorvoertuig aan die kant aangebring hê;
(c)

skoon en in ’n goeie toestand wees en nie in so ’n mate verberg wees dat dit oneffektief is
nie; en

(d)

nie aan enige beweegbare deel van die voertuig aangebring word nie: Met dien verstande
dat hierdie bepaling nie van toepassing is nie op ’n waarskuwingsteken in regulasie
191 (2) (a) beoog.

(2) Nieteenstaande enigiets tot die teendeel vervat in hierdie regulasies, indien dit weens die ontwerp
van die voertuig onmoontlik is om ’n trukaatser op die voorgeskrewe plek aan te bring, kan dit so na as
moontlik aan die voorgeskrewe plek aangebring word.
190. Agterste trukaatsers aan voertuie met sekere bakke
Indien dit onmoontlik is om trukaatsers aan die bak van ’n voertuig aan te bring sodat dit aan die
vereistes van sowel regulasie 187 (2) as regulasie 189 (1) (a) voldoen, moet twee rooi trukaatsers agteraan
sodanige voertuig op die wyse in regulasie 187 (2) beoog, so laag as moontlik aan die bak van sodanige
voertuig aangebring word, en, twee bykomende rooi trukaatsers moet agteraan die voertuig aan die
onderstel daarvan op die hoogte in regulasie 189 (1) (a) beoog, en so ver van mekaar af as wat die onderstel
dit toelaat, aangebring word.
191. Waarskuwingsteken agteraan sekere motorvoertuie (chevrons)
(1) By die toepassing van hierdie regulasie omvat “motorvoertuig” nie ’n motorvoertuig aangedryf
deur elektriese krag verkry van bogrondse drade, ’n motorkar, ’n motorfiets, ’n motordriewiel, ’n
motorvierwiel, ’n trekker of enige ander motorvoertuig waarvan die bruto voertuigmassa nie 3 500
kilogram oorskry nie en wat nie ’n sleepwa is nie.
(2) Behoudens subregulasie (3) mag niemand op ’n openbare pad ’n motorvoertuig gebruik nie,
tensy daar agteraan sodanige voertuig ’n waarskuwingsteken aangebring is wat—
(a)

’n chevronteken is wat voldoen aan die vereistes bedoel in standaardspesifikasie SABS
1329 “Trukaats- en Fluoresserende Waarskuwingstekens vir Padvoertuie”, Deel 4:
“Trukaatsende chevrontekens” en Deel 5: “Trukaatsende chevron decals”;

(b)

’n sertifiseringsmerk dra; en

(c)

ondanks die bepalings van paragraaf (a), vanaf 1 Januarie 2001 beide rooi trukaatsende en
geel trukaatsende chevron stroke insluit.

(3) (a) Indien die ontwerp of bou van ’n motorvoertuig nie toelaat dat ’n chevron daaraan geheg
word nie, kan die chevron in seksies gesny word om steuring van uitsteeksels te voorkom, of sy rande kan
gesny word om aan te pas by die kontoere van die voertuig of sy toerusting, maar die patroon van die
chevron moet wesenlik behou word.
(b) Indien die ontwerp of bou van ’n motorvoertuig nie toelaat dat ’n aangepaste chevron soos
beoog in paragraaf (a) daaraan geheg word nie, moet minstens 11 trukaatsers aan so ’n voertuig geheg word
soos in diagram A hieronder aangedui, en in die geval van ’n sleepwa waarvan die bruto voertuigmassa nie
3 500 kilogram oorskry nie, moet minstens sewe trukaatsers aan so ’n sleepwa geheg word soos in diagram
B hieronder geïllustreer.
Met dien verstande dat ’n sleepwa waarvan die bruto voertuigmassa nie 3 500 kilogram oorskry nie, in
plaas van die genoemde sewe trukaatsers aan elke kant, maar nie verder as 400 millimeter vanaf die
buitenste rand van die wydste deel van sodanige sleepwa nie, met minstens een driehoekige trukaatser wat
voldoen aan die vereistes van standaard spesifikasie SABS ECE R3 “The uniform provisions concerning
the approval of trukaatserstelsels for power-driven voertuigs and their trailers”, toegerus kan wees.

(4) Elke waarskuwingsteken wat ingevolge hierdie regulasie aan ’n motorvoertuig of ’n sleepwa
bedoel in subregulasie (2) vertoon moet word, moet—
(a)

in ’n regop posisie of binne 15 grade daarvan wees en reguit na agter front;

(b)

so geplaas wees dat die onderste rand daarvan nie meer as een komma een meter van
grondvlak af is nie: Met dien verstande dat as dit weens die struktuur van die voertuig
onmoontlik is om die waarskuwingsteken op die voorgeskrewe hoogte aan te bring, dit so
na as moontlik aan sodanige hoogte aangebring moet word;

(c)

vir sodanige afstand horisontaal strek as wat nodig is om die algehele breedte van die
voertuig waaraan dit aangebring is tot binne 400 millimeter aan elke kant aan te dui: Met
dien verstande dat hierdie bepaling nie toegepas word ten opsigte van enige chevron wat
bykomend tot die bepalings van hierdie regulasie aangebring word nie; en

(d)

skoon en in ’n goeie toestand wees en nie in so ’n mate verberg wees dat dit oneffektief is
nie.

192. Onwettige gebruik van weerkaatser of weerkaatsmateriaal
(1) Behoudens subregulasie (2) mag niemand ’n voertuig op ’n openbare pad gebruik nie terwyl
daar aan sodanige voertuig ’n weerkaatser of weerkaatsmateriaal aangebring is wat nie ’n—
(a)

wit kleur na die voorkant van sodanige voertuig weerkaats nie;

(b)

rooi kleur na die agterkant van sodanige voertuig weerkaats nie; en

(c)

geel kleur na die sykant van sodanige voertuig weerkaats nie,

maar, ondanks andersluidende bepalings van hierdie regulasies kan ’n motorvoertuig wat deur ’n
geregistreerde vervaardiger, bouer of invoerder vervaardig, gebou of ingevoer is, ’n rooi trukaatser na die
agterkant van so ’n motorvoertuig aan die kant aangebring hê.
(2) Die bepalings van hierdie regulasie is nie van toepassing nie ten opsigte van—
(a)

’n ambulans, reddingsvoertuig, polisievoertuig, ’n voertuig bestuur deur ’n
verkeersbeampte in die uitvoering van sy of haar pligte en ’n brandbestrydingsvoertuig;

(b)

’n nommerplaat;

(c)

’n waarskuwingsteken bedoel in regulasie 191;

(d)

rigtingwysers bedoel in regulasie 326;

(e)

’n teken bedoel in regulasie 293 (2) of 295 (2); en

(f)

trukaatsende materiaal soos beoog in regulasie 192A.

(3) Ondanks die bepalings van subregulasie (1) moet die pedale, pedaalarms of speke van ’n
trapfiets, indien sodanige fiets gedurende die tydperk tussen sonsondergang en sonsopkoms en op enige
ander tyd wanneer persone en voertuie op die openbare pad, weens onvoldoende lig of ongunstige
weersomstandighede op ’n afstand van 150 meter nie duidelik onderskeibaar is nie, op ’n openbare pad
gebruik word, toegerus wees met geel of wit weerkaatsers of weerkaatsende materiaal.
192A. Trukaatsende materiaal moet aan sykante en agterkant van sekere voertuie aangebring
word (kontoer- of strookmerke)
(1) Vir die doel van hierdie regulasie beteken “kontoermerk” geel kant en agter trukaatsende
materiaal wat voldoen aan SABS ECE R104 “Eenvormige bepalings betreffende die goedkeuring van
trukaatsende merke vir swaar- en lang voertuie en hulle sleepwaens”: Met dien verstande dat—
(a)

aansoek vir (paragraaf 3 van SABS ECE R104) en goedkeuring van paragraaf 5 van SABS
ECE R104 sodanige merke nie vereis word soos gespesifiseer in die spesifikasies nie maar
die letter “C” wat kontoermerke soos bedoel in paragraaf 5.4.3.1 van SABS ECE R104 en
die sirkel wat die letter “E” omkring gevolg deur die onderskeidende nommer van die land
wat goedkeuring verleen het, soos bedoel in paragraaf 5.4.1. van SABS ECE R104, moet
op die trukaatsende materiaal aangebring word;

(b)

dat advertensies wat bestaan uit logo’s, kenmerkende merke of letters, of karakters kan
gebruik mits dit aan die standaard voldoen en tesame met kontoermerke gebruik word,
uitgesluit stroke wat die vervaardiger aandui.

(2) (a) ’n Goederevoertuig met ’n bruto voertuigmassa wat 10 000 kilogram oorskry, moet met
kontoermerke aan die sykant en die agterkant van sodanige voertuig toegerus word en die
agterkontoermerke mag nie meer as 600 millimeter van die onderste deel van die bakwerk van sodanige
voertuig aangebring word nie;
(b) ’n Goederevoertuig met ’n lengte van meer as 6 meter moet met kontoermerke toegerus word
soos bedoel in paragraaf (a) vanaf 1 Julie 2004.
(c) ’n Sleepwa wat na 1 Julie 2004 vir die eerste maal geregistreer word, moet met kant- en
agterkontoermerke toegerus word soos bedoel in paragraaf (a).
(d) Enige sleepwa moet vanaf 1 Januarie 2006 met sykant- en agterkontoermerke, toegerus word
soos bedoel in paragraaf (a).
(e) ’n Bus wat vir die eerste maal geregistreer word vanaf 1 Januarie 2004 moet met kant- en
agterkontoermerke toegerus wees soos bedoel in paragraaf (a); en.
(f) ’n Midibus of bus bedryf kragtens ’n operateurslisensie uitgereik ooreenkomstig die bepalings
van NLTTA moet vanaf 4 September 2006 blywend met merke bedoel in paragraaf (a) aan die sy- en
agterkante gemerk word.
(g) ’n Minibus wat bedryf word kragtens ’n operateurslisensie uitgereik ooreenkomstig die
bepalings van die NLTTA wat vir die eerste keer op of na 4 September 2006 geregistreer is en bedryf word
kragtens ’n operateurslisensie moet blywend aan die sykante en agterkant gemerk word soos in paragraaf
(a) bedoel.
(h) ’n Midibus wat bedryf word kragtens ’n operateurslisensie uitgereik kragtens die bepalings
van die NLTTA moet vanaf 1 Januarie 2007 blywend aan die sykante en agterkant gemerk word soos in
paragraaf (a) bedoel; en
(i) ’n Motorryhuis wat vir die eerste keer na 1 Julie 2007 geregistreer is moet met permanente
kontoer- of strookmerke soos bedoel in paragraaf (a) gemerk word.

193. Motorvoertuig moet met rigtingwysers toegerus wees
(1) Niemand mag op ’n openbare pad ’n motorvoertuig, uitgesonderd ’n trekker of sleepwa wat deur
’n trekker getrek word, gebruik nie, tensy dit aan weerskante toegerus is met óf die flikkertipe óf verligte
venstertipe rigtingwysers watvoldoen aan die bepalings van regulasie 194 of 195, na gelang van die geval:
Met dien verstande dat waar ’n motorvoertuig deel uitmaak van ’n kombinasie van motorvoertuie en ’n
rigtingwyser waarmee sodanige motorvoertuig toegerus moet wees, verberg word deur ’n sleepwa wat deel
uitmaak van die kombinasie, daar geag word dat sodanige sleepwa, behoudens die bepalings van regulasie
197, deel uitmaak van sodanige motorvoertuig.
(2) Die bepalings van subregulasie (1) is nie van toepassing nie ten opsigte van—
(a)

’n motorfiets wat, volgens die registrasiesertifikaat daarvan, vir die eerste maal voor 1 Julie
1976 geregistreer is; of

(b)

enige motorvoertuig wat, volgens die registrasiesertifikaat daarvan, ouer as 40 jaar is.

194. Rigtingwysers van flikkertipe
Rigtingwysers wat as rigtingwysers van die flikkertipe bekend staan, moet aan die volgende vereistes
voldoen:
(a)

Elke wyser moet ’n lamp of lampe bevat;

(b)

wanneer die lamp aangeskakel is, moet dit ’n onderbroke flikkerlig vertoon wat so sterk is
dat dit in normale sonlig op ’n afstand van minstens 30 meter vir ’n persoon met normale
gesigsvermoë duidelik sigbaar is;

(c)

die wysers moet ewe ver van die langshartlyn van die motorvoertuig af wees en so na as
moontlik aan, maar hoogstens 500 millimeter van, die buiterand van die voorste of agterste
deel van die motorvoertuig;

(d)

behoudens die bepalings van paragraaf (e), moet die wysers so gemonteer wees dat hulle
sigbaar is van—
(i) agter, op enige plek binne ’n hoek van 15 grade binne en 45 grade buite; en
(ii) voor, op enige plek binne ’n hoek van 45 grade buite ’n lyn wat parallel is met die
langshartlyn van die voertuig en wat deur die middel van die verligte deel van die wyser
loop;

(dA)

Die wyserlamp moet nie op so ’n wyse aangebring word, dat die lamp hoër is as die hoogste
punt van die dak van die voertuig waaraan sodanige lamp aangebring word nie;

(e)

waar dit nie moontlik is om die bepalings van paragraaf (d) in die geval van ’n enkele wyser
aan enige kant na te kom nie, moet een wyser na die voorkant en een na die agterkant
gemonteer word sodat een van voor en die ander een van agter die voertuig waaraan dit
gemonteer is, sigbaar is binne die perke wat in genoemde paragraaf voorgeskryf word;

(f)

waar enige wyser gekombineer is met, of gemonteer is binne 150 millimeter vanaf ’n lamp,
moet die sterkte van die lig wat die wyser uitstraal, sterker wees as dié van sodanige lamp;
en

(g)

wanneer die wyserlampe in gebruik is, moet hulle ’n wit, geel of amber lig na voor uitstraal
en ’n geel, amber of rooi lig na agter, en enige enkele wyser mag lig gelyktydig na voor en
agter of net na voor of net na agter uitstraal, na gelang van sy posisie aan die voertuig.

195. Rigtingwysers van verligte venstertipe
Rigtingwysers wat as rigtingwysers van die verligte venstertipe bekend staan, moet aan die volgende
vereistes voldoen:
(a)

Elke wyser moet ’n lamp insluit wat, wanneer dit aangeskakel is, ’n rooi, geel of amber lig
na agter uitstraal wat so sterk is dat dit duidelik in normale sonlig op ’n afstand van minstens
30 meter vir ’n persoon met normale gesigsvermoë sigbaar is;

(aA)

die wyser moet nie op so ’n wyse aangebring word dat die lamp hoër is as die hoogste punt
van die dak van die voertuig waaraan so ’n lamp aangebring word nie;

(b)

die wyser moet minstens 150 millimeter lank, 25 millimeter breed en pylvormig wees; en

(c)

die wyser moet agteraan die voertuig aangebring wees.

196. Kombinasie van verskillende tipes rigtingwysers
Ondanks andersluidende bepalings van hierdie regulasies, is die aanbring van twee rigtingwysers
van een van die tipes bedoel in regulasies 194 en 195, aan die voorste helfte van ’n voertuig en twee
rigtingwysers van ’n ander tipe bedoel in genoemde regulasies, aan die agterste helfte van die voertuig,
toelaatbaar.
197. Rigtingwysers aan motorvoertuie met algehele lengte van meer as 7,6 meter
(1) Niemand mag op ’n openbare pad ’n motorvoertuig of kombinasie van motorvoertuie met ’n
algehele lengte van meer as sewe komma ses meter gebruik nie, tensy dit aan weerskante, na die voorkant
en na die agterkant, toegerus is met rigtingwysers van die flikkertipe of verligte venstertipe wat voldoen
aan die bepalings van regulasie 194 of 195, na gelang van die geval.
(2) Die rigtingwysers na die agterkant in subregulasie (1) bedoel, moet, tensy hulle van die
flikkertipe rigtingwysers is—
(a)

binne 600 millimeter van die agterkant van die voertuig af wees; of

(b)

in die geval van ’n kombinasie van motorvoertuie, binne 600 millimeter van die agterkant
van die laaste voertuig van die kombinasie af wees.

(3) Die bepalings van hierdie regulasie is nie van toepassing ten opsigte van ’n trekker of ’n
kombinasie van motorvoertuie waarvan die trekvoertuig ’n trekker is nie.
198. Algemene vereistes vir rigtingwysers
(1) Rigtingwysers moet op ’n hoogte van minstens 450 millimeter en hoogstens twee komma een
meter bo grondvlak aangebring word en mag nie verberg wees wanneer dit aangeskakel is nie: Met dien
verstande dat—
(a)

ten opsigte van ’n flikkertipe rigtingwyser, geen minimum hoogte van toepassing is nie; en

(b)

’n flikkertipe rigtingwyser wat aan die kant van ’n motorvoertuig aangebring is, hoogstens
twee komma drie meter bo grondvlak moet wees.

(2) Indien lampe by rigtingwysers ingesluit is, moet die lampe wat na voor wys op dieselfde hoogte
wees en die lampe wat na agter wys, op dieselfde hoogte wees.
(3) Tensy die rigtingwysers op so ’n wyse aangebring is dat hulle regstreeks of deur weerkaatsing
vir die bestuurder van die betrokke voertuig sigbaar is wanneer die bestuurder in die stuurposisie is, moet
’n toestel voorsien word deur middel waarvan die bestuurder sigbare of hoorbare waarskuwing ontvang
wanneer die wysers aangeskakel is.
(4) Die rigtingwysers moet op so ’n wyse aangebring word dat die wysers aan die een kant
afsonderlik van dié aan die ander kant aangeskakel kan word.
(5) (a) Niemand mag ’n motorvoertuig op ’n openbare pad gebruik nie, tensy dit toegerus is met ’n
afsonderlike skakelaar om al die rigtingwysers gelyktydig aan te skakel.
(b) Die bepalings van paragraaf (a) is nie van toepassing nie ten opsigte van—
(i) ’n trekker;
(ii) ’n sleepwa;
(iii) ’n motorfiets;
(iv) ’n motordriewiel;
(v) ’n motorvierwiel; of

(vi) enige motorvoertuig wat volgens die registrasiesertifikaat daarvan voor 1 Januarie 1986 vir
die eerste maal geregistreer is.
(6) (a) Die bestuurder van ’n motorvoertuig toegerus met ’n afsonderlike skakelaar om al die
rigtingwysers gelyktydig aan te skakel, skakel al die rigtingwysers aangebring aan daardie voertuig
gelyktydig aan, wanneer daardie voertuig—
(i) in ’n gevaarlike posisie stilstaande is; of
(ii) in ’n noodtoestand in beweging is.
(b) Die bestuurder van ’n motorvoertuig mag nie al die rigtingwysers aangebring aan daardie
voertuig gelyktydig aanskakel in ’n omstandigheid anders as daardie bedoel in paragraaf (a) nie.
(7) Indien meer as een rigtingwyser aangebring is om een draaibeweging aan te dui, moet al
sodanige wysers onderling verbind wees sodat hulle gelyktydig kan werk.
(8) Rigtingwysers moet in goeie werkende toestand onderhou word.
(9) Alle lampe van rigtingwysers moet ’n verspreide lig uitstraal wanneer hulle aangeskakel is.
(10) ’n Motorvoertuig wat deur ’n teëspoedwa gesleep word, moet met ’n afsonderlike tydelike stel
rigtingwysers wat met die werking van die rigtingwysers van die teëspoedwa gekoördineer is, toegerus
word terwyl sodanige motorvoertuig aldus gesleep word.
199. Verbod op gebruik van rigtingwyser wat nie aan regulasies voldoen nie
Die bestuurder van ’n motorvoertuig op ’n openbare pad mag nie gebruik maak van enige
rigtingwyser wat nie aan die bepalings van hierdie regulasies voldoen nie.
200. Stuurwerk
(1) Niemand mag ’n motorvoertuig op ’n openbare pad gebruik nie—
(a)

tensy alle dele van die stuurwerk onderhou word in ’n toestand wat dit moontlik maak om
die voertuig veilig en doeltreffend te bestuur;

(b)

tensy, benewens die vereistes van paragraaf (a), alle dele van die stuurmeganisme op so ’n
wyse gestel is dat, tensy dit anders deur die vervaardiger ontwerp is, die mate waarin die
stuurwiel beweeg voordat die stuurwerk in werking gestel word om die rigting van die
stuurbare wiele van ’n posisie waar sodanige wiele parallel staan met die langshartlyn van
die voertuig na regs of links te verander, hoogstens 12,5 persent van die buite-omtrek van
die stuurwiel is (dit wil sê 45 grade); of

(c)

wat toegerus is met ’n anti-diefstaltoestel wat dit moontlik maak om die stuurwiel te
ontkoppel of te diskonnekteer van die stuurmeganisme van die voertuig.

(2) (a) Behoudens paragraaf (b) mag niemand ’n motorvoertuig bedoel in regulasie 142 (1) ten
opsigte waarvan ’n padwaardigheidsertifikaat vereis word en wat vir die eerste keer op of na 1 Julie 1999
geregistreer word in die Republiek of in enige ander land en in sy of haar naam na 1 Julie 1999, of enige
motorvoertuig wat vir die eerste keer op of na 1 Januarie 2000 geregistreer word in die Republiek of in
enige ander land of in sy of haar naam op of na 1 Januarie 2000, waarvan die stuurwiel aan die linkerkant
is, op ’n openbare pad gebruik nie.
(b) Paragraaf (a) is nie van toepassing nie ten aansien van ’n motorvoertuig wat voor 23 Julie 2004
in ’n persoon se naam in die Republiek geregistreer of gelisensieer is;
(c) Paragraaf (a) is nie van toepassing nie ten aansien van—
(i) ’n voertuig gebou of ingevoer deur ’n geregistreerde bouer of invoerder vir doeleindes
van uitvoer, toetsing, beoordeling of ontwikkeling, indien daardie voertuig op ’n
openbare pad kragtens ’n vrystelling ingevolge artikel 81 van die Wet gebruik word;
(ii) ’n voertuig vervaardig deur ’n geregistreerde vervaardiger ten einde dit uit te voer;
(iii) ’n voertuig vervaardig deur ’n geregistreerde vervaardiger vir doeleindes van toetsing,
beoordeling of ontwikkeling; of

(iv) ’n voertuig wat ’n gespesialiseerde brandbestrydingsvoertuig, of swaardienshyskraan
met ’n BVM van meer as 24 000kg en wat 3 of meer asse het, is.
(d) Die bepalings van paragraaf (a) is nie van toepassing nie ten aansien van ’n motorvoertuig
waarna in regulasies 4 (1), 4 (2), 21 (1) (e), 21 (1) (f), 21 (1) (g) en 21 (1) (h) verwys word.
(e) Die eienaar van ’n motorvoertuig bedoel in subregulasie (2) (b) mag wegdoen met of
eienaarskap van sodanige motorvoertuig oordra en daardie motorvoertuig moet in die naam van ’n nuwe
eienaar geregistreer word.
(3) Niemand mag ’n motorfiets op ’n openbare pad gebruik nie—
(a)

tensy die stuurstang daarvan simmetries in verhouding tot die langshartlyn van die fiets
geplaas is;

(b)

tensy die afstand tussen die buiterande van die stuurstang minstens 600 millimeter is ten
opsigte van ’n motorfiets met ’n enjin met ’n silinderinhoud van 200 kubieke sentimeter of
meer en ten minste 500 millimeter ten opsigte van alle ander motorfietse; of

(c)

waarvan die buitenste punte van die handgreep van die stuurstang—
(i) hoër as 500 millimeter bokant sitplekhoogte is; of
(ii) laer as die sitplekhoogte is,

en meer as 800 millimeter weg van mekaar is.
201. Waarskuwingstoestelle
(1) Behoudens die bepalings van artikels 58 (3) en 60 van die Wet, mag niemand op ’n openbare
pad—
(a)

’n selfaangedrewe motorvoertuig gebruik nie, tensy dit toegerus is met ’n doeltreffende
waarskuwingstoestel wat in goeie werkende toestand is en, wanneer dit gebruik word, in
staat is om ’n klank af te gee wat onder normale omstandighede deur iemand met normale
gehoor op ’n afstand van minstens 90 meter duidelik gehoor kan word;

(b)

’n trapfiets gebruik nie, tensy dit toegerus is met ’n doeltreffende waarskuwingstoestel wat
in goeie werkende toestand is en, wanneer dit gebruik word, in staat is om voldoende
waarskuwing van sy aantog te gee;

(c)

’n voertuig waaraan ’n sirene aangebring is, gebruik nie; of

(d)

’n voertuig waaraan ’n toestel aangebring is wat ’n klank afgee waarvan die toonhoogte
wissel, gebruik nie:

Met dien verstande dat die bepalings van paragrawe (c) en (d) nie van toepassing is nie op ’n motorvoertuig
wat toegerus is met ’n teen-diefstaltoestel wat ’n sirene insluit, of op ’n brandbestrydingsvoertuig, ’n
reddingsvoertuig, ’n nood mediese-reaksievoertuig, ambulans of ’n voertuig bestuur deur ’n
verkeersbeampte in die uitvoer van sy of haar pligte, of op ’n voertuig bestuur deur iemand terwyl hy of sy
reageer op ’n ramp bedoel in die Wet op Rampbestuur, 2002 (Wet No. 57 van 2002).
(2) Die toestel wat aangebring moet word aan ’n voertuig in paragraaf (b) van die
voorbehoudsbepalings by artikels 58 (3) en 60 (b) van die Wet bedoel, moet in staat wees om ’n klank af
te gee waarvan die toonhoogte—
(a)

moet wees—

(algemeen bekend as die “Klaxon”)

(b)

vinnig moet gly tussen 400 en 1 500 Hertz teen ’n tempo van tussen 120 en 180 siklusse per
minuut (algemeen bekend as die “yelp”); of

(c)

stadig moet gly tussen 400 en 1 500 Hertz teen ’n tempo van tussen ses en nege siklusse per
minuut (algemeen bekend as die “wail”).

202. Glas van voorruit, venster en afskortings
(1) Niemand mag op ’n openbare pad ’n motorvoertuig met ’n voorruit, venster of afskorting wat
van deursigtige materiaal gemaak is, gebruik nie—
(a)

tensy sodanige materiaal die bestuurder voldoende uitsig verleen vir die veilige bestuur van
die voertuig;

(b)

tensy, in die geval van ’n voorruit, uitgesonderd ’n voorruit aangebring aan ’n motorfiets of
motordriewiel, sodanige deursigtige materiaal—
(i) glas is; en
(ii) ten opsigte van ’n motorvoertuig wat volgens die registrasiesertifikaat daarvan na die
jaar 1958 vir die eerste maal geregistreer is, aan die bepalings van paragraaf (a)
voldoen, selfs wanneer dit gebreek is; en

(c)

tensy, ten opsigte van ’n motorvoertuig wat volgens die registrasiesertifikaat daarvan, na
die jaar 1958 vir die eerste maal geregistreer is, sodanige deursigtige materiaal
veiligheidsglas is en elke ruit daarvan permanent gemerk is met die naam of handelsmerk
van die vervaardiger daarvan of die handelsnaam van die glas, en duidelik as veiligheidsglas
onderskeibaar is deur ’n permanente merk wat dit as sodanig aandui.

(2) Ondanks die bepalings van paragrawe (b) en (c) van subregulasie (1), kan die deursigtige
materiaal—
(a)

waarvan—
(i) ’n venster in die dak van ’n motorvoertuig;
(ii) ’n venster of afskorting van ’n bus of ’n minibus; of
(iii) ’n venster of afskorting van ’n sleepwa wat ontwerp of ingerig is vir die vervoer van
passasiers,
gemaak is, bestaan uit akriel- of polikarbonaatplastiekmateriaal van ultrahoë slagsterkte
waar elke ruit daarvan permanent gemerk is met die naam of handelsnaam van die
vervaardiger daarvan of die handelsnaam van die materiaal en sodanige materiaal duidelik
as akriel- of polikarbonaatplastiekmateriaal van ultrahoë slagsterkte onderskei kan word
deur ’n permanente merk wat dit as sodanige beskryf;

(b)

waarvan ’n venster of afskorting van ’n verwyderbare of voubare kap of tent van ’n
motorvoertuig gemaak is, bestaan uit buigsame plastiekmateriaal; en

(c)

waarvan ’n venster of afskorting van ’n sleepwa wat nie ontwerp of ingerig is vir die vervoer
van passasiers nie, gemaak is, indien sodanige sleepwa volgens die registrasiesertifikaat
daarvan—
(i) voor 1 Januarie 1987 vir die eerste maal geregistreer is, bestaan uit akriel- of
polikarbonaatplastiekmateriaal of glas; of
(ii) op of na 1 Januarie 1987 vir die eerste maal geregistreer is, bestaan uit akriel- of
polikarbonaatplastiekmateriaal.

(3) Niemand mag op ’n openbare pad enige motorvoertuig gebruik nie—
(a)

tensy die sigbare lig wat deurgelaat word, deur—
(i) die voorruit, minstens 70 persent is; en
(ii) enige ander venster, minstens 35 persent is,

wanneer dit ooreenkomstig paragraaf 6.3 van die standaardspesifikasie SABS 1191
“Veiligheidsglas vir vensters” gemeet word;
(b)

tensy enige film of kleuringmateriaal wat aangebring is aan enige voorruit, venster of
afskorting geen lugblase, skeure of krapmerke het nie; of

(c)

indien, vanaf 1 Januarie 2000, enige materiaal of film, met ’n weefseloppervlak, wat ’n
prent of grafiek vertoon, aan ’n agterruit wat meer as een-agste van sodanige agterruit bedek
of voorruit of ’n syvenster, aangebring is.

(4) Die voorwaardes van subregulasie (3) (a) (ii) is nie van toepassing op ’n ambulans of ’n lykswa
of op vensters wat voldoen aan SABS ECE R43 nie.
203. Voorruitveër
Niemand mag op ’n openbare pad ’n motorvoertuig gebruik nie met ’n voorruit wat nie met minstens
een voorruitveër wat deur ander middels as met die hand gewerk kan word, toegerus is nie, en die veër
moet, wanneer in werking, aanhoudend, egalig en voldoende die buitekant van die voorruit reg voor die
bestuurder vee: Met dien verstande dat die bepalings van hierdie regulasie nie van toepassing is nie ten
opsigte van ’n motorfiets, ’n motordriewiel of ’n motorvierwiel sonder ’n vaste kap.
204. Bestuurder se uitsig moet onbelemmerd wees
(1) Niemand mag op ’n openbare pad ’n motorvoertuig gebruik nie—
(a)

wat nie so gebou is en onderhou word nie dat dit die bestuurder daarvan ’n volle en duidelike
uitsig van die ryvlak vorentoe en na sy of haar regter- en linkerkant verleen wanneer die
voertuig in gebruik is;

(b)

wat nie voorsien is nie van ’n truspieël of truspieëls wat die bestuurder van sodanige
voertuig in staat stel om, wanneer hy of sy in die stuurposisie is, ’n duidelike spieëlbeeld
van verkeer aan die agterkant in helder weer te sien: Met dien verstande dat die bepalings
van hierdie paragraaf nie ten opsigte van ’n trekker van toepassing is nie;

(c)

wat ’n motorkar, minibus, bus of goederevoertuig is waarvan die bruto voertuigmassa nie
3 500 kilogram oorskry nie, en wat volgens die registrasiesertifikaat daarvan op of na 1
Januarie 1987 vir die eerste keer geregistreer is, tensy dit met ’n buite-truspieël aan die
bestuurkant en ’n binne-truspieël toegerus is: Met dien verstande dat waar die binnetruspieël nie die bestuurder, wanneer hy of sy in die bestuurposisie is, in staat stel om ’n
duidelike spieëlbeeld van verkeer aan die agterkant in helder weer te sien nie, ’n bykomende
buite-truspieël aan die kant teenoor die bestuursitplek voorsien moet word, en in so ’n geval
dit nie nodig is om ’n binne-truspieël aan te bring nie;

(d)

wat ’n minibus, bus of goederevoertuig is waarvan die bruto voertuigmassa 3 500 kilogram
oorskry en wat volgens die registrasiesertifikaat daarvan op of na 1 Januarie 1987 vir die
eerste maal geregistreer is, tensy dit met ’n buite-truspieël aan die bestuurkant en ’n buitetruspieël aan die kant teenoor die bestuursitplek, toegerus is; of

(e)

wat ’n motorfiets, ’n motordriewiel of ’n motorvierwiel is, tensy dit met ’n truspieël aan die
regterkant van die stuurstang daarvan, toegerus is, en sodanige voertuig moet ook met ’n
truspieël aan die linkerkant van sy stuurstang toegerus word.

(2) Elke truspieël van ’n motorvoertuig—
(a)

wat—
(i) ’n motorkar, minibus, bus of goederevoertuig is waarvan die bruto voertuigmassa nie
3 500 kilogram oorskry nie en wat volgens die registrasiesertifikaat daarvan op of na 1
Januarie 1976 vir die eerste maal geregistreer is; of
(ii) ’n minibus, bus of goederevoertuig is waarvan die bruto voertuigmassa 3 500 kilogram
oorskry en wat volgens die registrasiesertifikaat daarvan gedurende die tydperk
1 Januarie 1976 tot 31 Desember 1986 vir die eerste maal geregistreer is,

moet óf plat óf sferies konveks wees en ’n gemiddelde krommingsradius van nie minder nie as een komma
twee meter hê; of
(b)

in subregulasie (1) (d) beoog, moet òf plat òf sferies konveks wees en ’n gemiddelde
krommingsradius van nie minder nie as een komma agt meter hê.

205. Brandstoftenk, elektriese bedrading en battery
Niemand mag ’n motorvoertuig op ’n openbare pad gebruik nie—
(a)

indien die brandstoftenk, vergasser, brandstofhouer of brandstofpyp daarvan defek is of op
so ’n wyse blootgestel word dat dit ’n bron van gevaar uitmaak;

(b)

as die vulopening van die brandstoftenk nie van ’n doeltreffende dop voorsien is nie; of

(c)

tensy die elektriese bedrading en battery daarvan behoorlik geïnstalleer en geïsoleer is en
onderhou word sodat die bedrading en battery nie ’n bron van gevaar uitmaak nie.

206. Enjin van motorvoertuig moet bedek wees
Niemand mag ’n motorvoertuig, uitgesonderd ’n motorfiets of ander fiets, op ’n openbare pad
gebruik nie, tensy die enjin daarvan so bedek is dat dit nie ’n bron van gevaar is nie.
207. Verpligte dra van beskermende helm
(1) Niemand mag op ’n openbare pad ’n motorfiets, ’n motordriewiel of motorvierwiel, bestuur of
’n passasier daarop of in die syspan van ’n motorfiets wees nie, tensy hy of sy ’n beskermende helm dra—
(a)

wat spesiaal ontwerp is vir gebruik in verband met so ’n fiets; en

(b)

wat hom of haar behoorlik pas en waarvan die kenband behoorlik onder die ken vasgemaak
is.

(2) Na verloop van drie jaar na die datum van inwerkingtreding van hierdie regulasie, mag niemand
op ’n openbare pad ’n trapfiets bestuur of ’n passasier daarop wees nie, tensy hy of sy ’n beskermende helm
dra wat hom of haar behoorlik pas en waarvan die kenband behoorlik onder die ken vasgemaak is.
(3) Die bestuurder van ’n motorfiets, ’n motordriewiel of trapfiets moet toesien dat ’n passasier in
of op sodanige fiets wat jonger as 14 jaar is, aan die bepalings van subregulasie (1) of (2), na gelang van
die geval voldoen.
(4) Nieteenstaande die bepalings van subregulasie (1) en (3) mag die bestuurder en passasiers van
’n motorfiets—
(a)

wat toegerus is met ’n sitplekgordel vir die bestuurder en passasier (indien enige) wat
voldoen aan die vereistes van standaardspesifikasie SABS 1430 “Motorvoertuigveiligheid
– verankerings vir keertoestelle in motorvoertuie;

(b)

waarvan die enjin nie kan werk nie tensy die bestuurder en passasiers (indien enige) van die
motorfiets die sitplekgordel bedoel in paragraaf (a) dra; en

(c)

wat voldoen aan die vereistes van standaardspesifikasie SABS 1440
“Motorvoertuigveiligheid – Die stuurmeganisme van motorvoertuie (slegs M1) –
Botsingsgedrag,

sodanige motorfiets op ’n openbare pad sonder ’n beskermende helm bestuur of ’n passasier daarop wees.
208. Wyse waarop syspan aan motorfiets aangeheg moet word
Niemand mag ’n motorfiets met ’n syspan op ’n openbare pad gebruik nie, tensy die syspan aan die
linkerkant van die motorfiets op so ’n wyse aangeheg is dat die hartlyn van die as van die syspan binne die
asafstand van die motorfiets is: Met dien verstande dat geen syspan aan ’n motorfiets met ’n enjin met ’n
silinderinhoud van minder as 50 kubieke sentimeter, aangeheg word nie.
209. Uitlaatknaldempers en uitlaatpype

Niemand mag ’n motorvoertuig op ’n openbare pad gebruik nie—
(a)

tensy ’n doeltreffende uitlaatknaldemper of geluiddemptoestel op so ’n wyse daaraan geheg
is dat die uitlaatgas van die enjin uitgeskiet word deur sodanige knaldemper of
geluiddemptoestel, wat op so ’n wyse gebou moet wees dat dit die geluid wat deur sodanige
uitlaat veroorsaak word, op ’n doeltreffende wyse verminder en demp;

(b)

as ’n meganisme of toestel daaraan geheg is wat die uitlaatgas van die enjin van sodanige
motorvoertuig in staat stel om op ’n ander wyse uitgeskiet te word as deur die knaldemper
of geluiddemptoestel wat in paragraaf (a) bedoel word;

(c)

indien die uitlaatgas of rook van die enjin so dig is dat dit ’n oorlas veroorsaak vir, of die
sig belemmer van, ander padgebruikers;

(d)

indien die uitlaatpyp of knaldemper daarvan op so ’n plek is dat olie of ander ontvlambare
vloeistof of stof daarop kan drup of val, of nie in doeltreffende werkende toestand is nie, of
op so ’n wyse geplaas is en onderhou word dat uitlaatgas of rook in die stuurkajuit of die
passasiersafdeling van die voertuig inlek; of

(e)

wat, wanneer dit getoets word, die perke oorskry wat voorgeskryf is in gebruikskode SABS
0181 “Die Meting van Geraas afgegee deur stilstaande Padvoertuie”.

210. Ingange en uitgange
(1) (a) Niemand mag ’n motorvoertuig met ’n vaste kap en ’n tarra van meer as 570 kilogram op
’n openbare pad gebruik nie, tensy sodanige voertuig minstens—
(i) ’n gerieflike in- en uitgangsplek aan beide die linkerkant en die regterkant; of
(ii) sodanige in- en uitgangsplek aan òf die linkerkant òf die regterkant en ’n maklike
ontsnappingsplek aan die kant regoor die in- en uitgangsplek of agter,
vir die insittendes daarvan het.
(b) ’n Motorvoertuig met ’n vaste kap en ’n tarra van meer as 570 kilogram wat passasiers in ’n
afsonderlike afdeling vervoer, en—
(i) wat nie aan die bepalings van paragraaf (a) (i) of (a) (ii) voldoen nie; of
(ii) wat nie sodanige passasiers onbelemmerde toegang tot die bestuurafdeling verleen nie,
moet minstens ’n gerieflike in- en uitgangsplek agter vir die passasiers hê.
(2) ’n In- en uitgang en ’n ontsnappingsplek in subregulasie (1) bedoel, moet met ’n deur of ander
doeltreffende versperring beskerm word: Met dien verstande dat ’n in- en uitgangsplek agter in ’n
motorvoertuig nie aldus beskerm hoef te word nie.
(3) ’n Deur of versperring in subregulasie (2) beoog, of ’n deur of ander versperring waarmee ’n inen uitgangsplek agter in ’n motorvoertuig beskerm is, moet—
(a)

van sowel die buitekant as die binnekant oop- en toegemaak kan word; en

(b)

toe en vry van enige belemmering wees wanneer die motorvoertuig in beweging is:

Met dien verstande dat die bepalings van paragraaf (a) nie op ’n ontsnappingsplek wat ’n versperring het
wat oopgemaak kan word deur dit uit te stamp, van toepassing is nie.
(4) Die bepalings van hierdie regulasie is nie van toepassing op ’n minibus, ’n bus of die
afsonderlike afdeling van ’n motorvoertuig waarin gevangenes vervoer word nie.
211. Motorvoertuig moet agteruit en vooruit kan ry
Niemand mag ’n motorvoertuig, uitgesonderd ’n motorfiets, motordriewiel of motorvierwiel
waarvan die tarra meer as 570 kilogram is op ’n openbare pad gebruik nie, tensy dit agteruit en vooruit gery
kan word.
212. Buitebande

Niemand mag die volgende op ’n openbare pad gebruik nie—
(a)

’n motorvoertuig, uitgesonderd ’n trekker of sleepwa, wat met ’n metaalband toegerus is;

(b)

’n trekker of sleepwa, uitgesonderd ’n trekdiervoertuig, wat met ’n metaalband van minder
as 130 millimeter breed, toegerus is;

(c)

’n trekdiervoertuig wat met ’n metaalband van minder as 40 millimeter breed, toegerus is;

(d)

’n voertuig wat met ’n metaalband toegerus is, tensy die hele breedte van die loopvlak van
die band te alle tye in aanraking met die oppervlak van die pad is;

(e)

’n voertuig wat met ’n buiteband toegerus is wat in so ’n vervalle staat is of in so ’n toestand
is dat dit skade aan die padoppervlak kan veroorsaak of waarskynlik sal veroorsaak of ’n
gevaar kan wees of waarskynlik sal wees;

(f)

’n motorvoertuig wat met ’n lugband toegerus is waarvan die rubberomhulsel in so ’n mate
afgeslyt of beskadig is dat die weefsel of koord wat in die vervaardiging van die buiteband
gebruik is, ontbloot is;

(g)

’n motorvoertuig waarvan ’n buiteband op so ’n wyse vervaardig en aangesit is dat die
metaaldeel van die wiel waaraan sodanige buiteband vasgesit is in aanraking met die
padoppervlak kan kom;

(h)

’n motorfiets wat met ’n versoolde buiteband toegerus is;

(i)

’n motorvoertuig wat met ’n hergroefde buiteband met ’n span-randdeursnee van 430
millimeter of minder toegerus is;

(j)

’n motorvoertuig—
(i) wat met ’n lugband toegerus is, tensy die band regdeur, oor sy breedte en oor sy hele
omtrek, ’n patroon vertoon wat duidelik sigbaar is en ’n loopvlak van minstens een
millimeter diep het;
(ii) wat met ’n lugband toegerus is wat ’n bandloopvlakdiepte-aanwyser bevat, indien die
loopvlak gelyk is met die bandloopvlakdiepte-aanwyser:
Met dien verstande dat hierdie paragraaf nie van toepassing is nie ten aansien van ’n
motorfiets met ’n enjin wat ’n silinderinhoud het van hoogstens 50 kubieke sentimeter of ’n
sleepwa wat deur ’n trekker teen ’n snelheid van hoogstens 40 kilometer per uur getrek
word.

(k)

’n motorfiets met ’n enjin met ’n silinderinhoud van hoogstens 50 kubieke sentimeter wat
met ’n lugband toegerus is wat nie op enige plek op die loopvlak daarvan ’n sigbare
loopvlakpatroon oor ten minste 80 persent van die volle breedte van die loopvlak het;

(l)

’n motorvoertuig wat met ’n lugband toegerus is wat ’n breuk in die weefsel daarvan het of
wat ’n sny het, gemeet in enige rigting aan die buitekant van die band en van so ’n diepte
dat dit die koord bereik wat in die vervaardiging van die band gebruik word, wat
25 millimeter of 10 persent van die maksimum breedte van die band, wat ook al die grootste
is, oorskry; of

(m)

’n motorvoertuig wat met ’n lugband toegerus is wat ’n knop of bult het wat deur die
skeiding van, of ’n gedeeltelike breuk in, sy struktuur veroorsaak is;

(n)

’n minibus, midibus, of bus wat bedryf word ingevolge ’n operateurslisensie uitgereik in
ooreenstemming met die bepalings van die NLTTA, tensy daardie minibus, midibus of bus
toegerus is met kommersiële staalstraalbande; en

(o)

’n minibus, midibus of bus wat bedryf word ingevolge ’n operateurslisensie uitgereik in
ooreenstemming met die bepalings van die NLTTA, tensy daardie minibus, midibus of bus
met ’n voertuigrigtingstabiliseringsbeheertoestel toegerus is.

213. Sitplekgordels
(1) Vir doeleindes van hierdie regulasie is—

(a)

’n volwassene ’n persoon ouer as 14 jaar of 1,5 meter en langer;

(b)

’n kind ’n persoon tussen die ouderdom van drie jaar en 14 jaar, behalwe waar sodanige
persoon langer as een komma vyf meter is;

(c)

’n jong kind ’n persoon onder die ouderdom van drie jaar.

(2) Enige verwysing in hierdie regulasies na ’n veiligheidsgordel word geag ’n verwysing na ’n
sitplekgordel te wees.
(3) (a) Motorvoertuie wat ingevolge die betrokke vereistes beoog in regulasie 216 met
sitplekgordels toegerus moet wees, moet dienooreenkomstig met sitplekgordels toegerus word.
(b) Benewens die vereistes van paragraaf (a), mag niemand ’n minibus waarvan die bruto
voertuigmassa 2 500 kilogram oorskry, gebruik nie tensy sitplekgordels aangebring is aan die spasie op die
voorsitplek waar die bestuurder sit, en indien die voorsitplek vir passasiers sitplek het, tensy sitplekgordels
vir die bestuurder en minstens een passasier aangebring is.
(c) Niemand mag ’n motorvoertuig op ’n openbare pad gebruik nie, tensy die sitplekgordels
waarmee sodanige motorvoertuig toegerus is in goeie werkende toestand is.
(d) Sitplekgordels waarmee ’n motorvoertuig toegerus is mag slegs verwyder word vir herstel- of
vervangingsdoeleindes, en sodanige motorvoertuig mag nie op ’n openbare pad gebruik word terwyl
sodanige sitplekgordels herstel of vervang word nie.
(e) Benewens die vereistes van paragraaf (a), mag niemand ’n minibus of midibus gebruik wat
vir die eerste keer na 4 September 2006 geregistreer is en wat kragtens ’n operateurslisensie bedryf word
nie, tensy sitplekgordels vir elke sitplek in die motorvoertuig aangebring is.
(f) Die gordelstruktuur vir ’n sitplek in die agterkant van ’n motorvoertuig is ’n 2-puntgordel of
’n 3-puntgordel, met ankers ooreenkomstig SANS 1430: “Ankers vir keertoestelle in motorvoertuie” en
wat ooreenkomstig SANS 10168: “Installering van veiligheidstoestelle (Sitplekgordels in motorvoertuie)”
geïnstalleer is.
(4) Geen volwassene mag ’n sitplek in ’n motorvoertuig wat op ’n openbare pad gebruik word,
beset wat met ’n sitplekgordel toegerus is nie, tensy sodanige persoon die sitplekgordel dra: Met dien
verstande dat die bepalings van hierdie regulasie nie van toepassing is nie terwyl agteruit of in of uit ’n
parkeervak of parkeerarea gery word.
(5) Geen volwassene mag ’n sitplek van ’n ry sitplekke in ’n motorvoertuig wat op ’n openbare pad
gebruik word, beset wat nie met ’n sitplekgordel toegerus is nie, tensy alle ander sitplekke van sodanige ry
wat met sitplekgordels toegerus is, reeds beset is.
(6) Die bestuurder van ’n motorvoertuig wat op ’n openbare pad gebruik word, moet toesien dat ’n
kind wat op ’n sitplek van die motorvoertuig sit—
(a)

indien beskikbaar in die motorvoertuig, ’n geskikte kinderkeertoestel gebruik; of

(b)

indien geen kinderkeertoestel beskikbaar is nie, ’n sitplekgordel dra indien ’n onbesette
sitplek wat met ’n sitplekgordel toegerus is, beskikbaar is.

(6A) Die bestuurder van ’n motorvoertuig wat op ’n openbare pad gebruik word, moet toesien dat
’n jong kind wat in daardie motor reis in ’n geskikte kinderkeertoestel sit: Met dien verstande dat hierdie
bepaling nie van toepassing is nie op ’n minibus, midibus of bus wat vir vergoeding bedryf word.
(7) Indien geen sitplek wat met ’n sitplekgordel toegerus is, in ’n motorvoertuig beskikbaar is nie,
moet die bestuurder van die motorvoertuig wat op ’n openbare pad gebruik word, toesien dat indien die
motorvoertuig met ’n agtersitplek toegerus is, ’n kind op die agtersitplek sit.
(8) (a) ’n Sitplekgordel moet voldoen aan die standaardspesifikasie SABS 1080 “Keertoestelle in
motorvoertuie vir insittendes van volwasse bou (hersiene vereistes)” en ’n sertifiseringsmerk of
goedkeuringsmerk dra.
(b) ’n Kinderkeertoestel moet voldoen aan die standaardspesifikasie
“Kinderkeertoestelle in motorvoertuie” en ’n sertifiseringsmerk of goedkeuringsmerk dra.
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(9) Die LUR kan enige persoon op die mediese gronde, en onder die voorwaardes, wat hy of sy
dienstig ag van die bepalings van hierdie regulasie vrystel.
(10) ’n Vrystelling om ’n sitplekgordel in ’n voorgeskrewe gebied te dra, word vir die
geldigheidsduur daarvan geag ’n vrystelling ingevolge subregulasie (9) te wees.
(11) Die bestuurder van ’n motorvoertuig moet verseker dat alle persone wat in sodanige voertuig
ry, ’n sitplekgordel dra, soos bedoel in hierdie regulasie.
214. Noodwaarskuwingstekens (driehoeke)
(1) Vir die doel van hierdie regulasie—
(a)

sluit die uitdrukking “motorvoertuig” ’n ambulans of motorkar wat voor 1 Julie 2006 vir
die eerste keer geregistreer is, ’n motorfiets, motordriewiel of ’n motorvierwiel uit;

(b)

“weerkaatsmateriaal” beteken weerkaatsmateriaal wat onder alle omstandighede in staat is
om lig te weerkaats; en

(c)

. . . . . . (Geskrap)

(1A) Niemand mag op ’n openbare pad—
(a)

’n goederevoertuig, minibus of bus met ’n bruto voertuigmassa van 3 500 kilogram of
minder en wat vir die eerste keer voor 1 Julie 2007 geregistreer is bedryf nie, tensy daar op
daardie voertuig minstens een noodwaarskuwingsteken is wat—
(i) ’n dubbelsydige teken is met die vorm, ontwerp, minimum afmetings en kleure soos
hieronder geïllustreer en waarvan die rooi gedeelte aan elke kant—
(aa)

moet bestaan uit rooi weerkaatsende materiaal; of

(bb)

rooi geverf moet word en terugkaatsers op elke hoek moet hê; of

(ii) ’n noodteken is bedoel in paragraaf (b);
WIT GEVERF OF OOP

(b)
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’n ander motorvoertuig gebruik nie, tensy daar op daardie voertuig minstens een
noodwaarskuwingsteken is wat ’n waarskuwingsteken is wat voldoen aan die vereistes van
standaardspesifikasie SABS 1329 “Terugkaatsende en Neonwaarskuwingstekens vir
Padvoertuie” Deel 1: “Driehoeke” of VN ECE Regulasie 27 “Eenvormige bepalings vir die
goedkeuring van vooraf-waarskuwingsdriehoeke” en ’n sertifiseringsmerk het.

Met dien verstande dat, in die geval van ’n kombinasie van motorvoertuie, die noodwaarskuwingsteken vir
elke motorvoertuig van daardie kombinasie op die trekvoertuig gehou kan word.
(2) Waar ’n motorvoertuig om enige rede op die ryvlak of die skouer van ’n openbare pad stilstaan,
moet die bestuurder van sodanige voertuig ten minste een noodwaarskuwingsteken vertoon of laat vertoon
op die wyse in subregulasie (4) beoog.

(3) Niemand mag sonder wettige rede enige noodwaarskuwingsteken wat ooreenkomstig die
bepalings van hierdie regulasie vertoon word, verwyder of daaraan peuter nie.
(4) Ten minste een noodwaarskuwingsteken moet op die volgende wyse vertoon word—
(a)

die teken moet nie minder as 45 meter vanaf die motorvoertuig langs die ryvlak van die
betrokke openbare pad in die rigting waarvandaan verkeer die voertuig sal nader wanneer
hulle op die kant van die ryvlak naaste aan sodanige motorvoertuig ry, geplaas word;

(b)

die teken moet ongeveer so ver van die kant van die ryvlak geplaas word as wat die
middelpunt van die dwarslyn van sodanige motorvoertuig van die kant van die ryvlak is; en

(c)

die weerkaatsende sy van die teken moet in die rigting waarvandaan enige verkeer sal
aankom, wys.

(5) Die bepaling van subregulasie (3) is nie van toepassing nie waar ’n motorvoertuig stilstaan—
(a)

op ’n plek waar ’n padverkeersteken die op- en aflaai van ’n voertuig magtig;

(b)

ter nakoming van ’n aanwysing deur ’n padverkeersteken of ’n verkeersbeampte gegee;

(c)

weens ander verkeer op die betrokke openbare pad en terwyl die bestuurder in die
stuursitplek van sodanige motorvoertuig sit; of

(d)

in die loop van gebeurtenisse wat gepaard gaan met die uitvoering van ’n Staats munisipale
werksaamheid.

215. Snelheidsmeters
(1) Niemand mag ’n motorvoertuig wat ontwerp of in staat is om ’n snelheid van 60 kilometer per
uur of meer op ’n redelike gelyk pad te bereik, op ’n openbare pad gebruik nie, tensy sodanige voertuig
toegerus is met ’n snelheidsmeter wat in goeie werkende toestand is.
(1A) Niemand mag ’n —
(a)

minibus;

(b)

midibus;

(c)

bus; of

(d)

goederevoertuig waarvan die bruto voertuigmassa 3 500 kilogram oorsky, en

wat vir die eerste keer na 1 Desember 2016 geregistreer is, gebruik nie, tensy daardie minibus, midibus,
bus of goederevoertuig toegerus is met ’n spoedreëlaar wat die spoed van daardie motorvoertuig beperk tot
die spoedbeperkings bedoel in regulasie 293.
(2) Die bepalings van subregulasie (1) is nie van toepassing nie op—
(a)

’n sleepwa; of

(b)

. . . . (Geskrap)

216. Motorvoertuie wat
voertuigspesifikasies voldoen

op

openbare

pad

gebruik

word,

moet

aan

verpligte

(1) ’n Motorkar, minibus, bus of goederevoertuig toegerus met ten minste vier wiele, of ’n sleepwa
wat op ’n openbare pad gebruik word, moet voldoen aan die tersaaklike vereistes soos uiteengesit in die
Goewermentskennisgewings uitgereik ingevolge artikel 22 van die Wet op Standaarde, 1993 (Wet No. 29
van 1993), en gelys in Aanhangsel A by gebruikskode SABS 047 “Die toetsing van motorvoertuie vir
padwaardigheid”.
(2) Niemand mag ’n motorvoertuig op ’n openbare pad gebruik nie, tensy al die toerusting wat vereis
word om aan sodanige voertuig te wees ingevolge sub-regulasie (1) aan sodanige voertuig aangebring is en
in ’n goeie werkende toestand is.
(3) Ondanks enigiets met betrekking tot die omvang van die toepassing van die vereistes bedoel in
subregulasie (1), moet enige motorvoertuigontwerp of enige ontwerp van ’n motorvoertuigverandering wat

aan die inspektoraat van vervaardigers, bouers en invoerders ingevolge regulasie 43 voorgelê word, voldoen
aan die vereistes wat ter sake is vir so ’n motorvoertuigontwerp of enige ontwerp van ’n
motorvoertuigverandering.
217. Wielflappe
(1) Na 1 Julie 1999 mag niemand ’n sleepwa met ’n bruto voertuigmassa van meer as 3 500
kilogram, of ’n bus of goederevoertuig met ’n bruto voertuigmassa van meer as 7 500 kilogram, op ’n
openbare pad gebruik nie, tensy dit toegerus is met wielflappe—
(a)

wat behoorlik onderhou word en deur die voertuigvervaardiger goedgekeur is; of

(b)

wat voldoen aan standaardspesifikasie SABS 1496 “Wielflappe geheg aan motorvoertuie”.

(2) Die bepalings van subregulasie (1) is nie van toepassing nie op—
(a)

’n onderstel of ’n kajuit en onderstel wat bestuur word na ’n vervaardiger, bouer of
motorhandelaar;

(b)

’n voorspanmotor; of ’n sleeptrekker; of

(c)

’n voertuig wat as gevolg van sy ontwerp voldoen aan die bepalings van
standaardspesifikasie SABS 1496 “Wielflappe geheg aan motorvoertuie”.

218. Agterinry-beskermingstoestel
Behoudens die vrystellings waarvoor kragtens ’n spesifikasie soos bedoel in regulasie 216
voorsiening gemaak word, moet ’n agterinry-beskermingstoestel wat voldoen aan die standaardspesifikasie
SABS 1055 “Agterinry-beskermingstoestelle”, geheg word aan—
(a)

’n sleepwa waarvan die bruto voertuigmassa 3 500 kilogram oorskry en wat vir die eerste
keer geregistreer is op of na 1 Januarie 1988; en

(b)

enige ander goederevoertuig waarvan die bruto voertuigmassa 12 000 kilogram oorskry en
wat vir die eerste keer geregistreer is op of na 1 Januarie 1988,

maar na 1 Januarie 2000 moet sodanige agterinry-beskermingstoestel geheg word aan enige sleepwa
waarvan die bruto voertuigmassa 3 500 kilogram oorskry en enige goederevoertuig waarvan die bruto
voertuigmassa 12 000 kilogram oorskry.
219. Leunwa moet toegerus wees met as of as-eenheid
’n Leunwa wat vir die eerste keer op of na 1 Julie 1999 geregistreer word, moet toegerus wees met
slegs een as of een as-eenheid, welke as-eenheid toegerus moet wees met slegs een tipe vering, te wete
lugvering, staalvering of rubbervering.
220. Sekere voertuie is van sekere bepalings van hierdie Deel vrygestel
(1) Behalwe vir ’n teëspoedwa, is enige voertuig wat ’n boormasjien, ’n mobiele hyskraan, ’n
vurkhyser, ’n buidelwa, ’n padmaakmasjien, ’n grondverskuiwingsmasjien, ’n uitgrawingsmasjien, ’n
konstruksiemasjien of ’n laaimasjien is, vrygestel van die bepalings van hierdie Deel, uitgesonderd van die
bepalings van regulasies 149, 149A, 151, 153, 154, 155, 156, 200, 202, 203, 204, 205, 209, 210, 211 en
212: Met dien verstande dat—
(a)

geen sodanige voertuig op die ryvlak van ’n openbare pad gebruik mag word nie gedurende
die tydperk tussen sonsondergang en sonsopkoms en op enige ander tyd wanneer persone
en voertuie op die openbare pad, weens onvoldoende lig of ongunstige
weersomstandighede, nie duidelik onderskeibaar is op ’n afstand van 150 meter nie;

(b)

die bestuurder van so ’n voertuig op die ryvlak van ’n openbare pad die voertuig moet stop
en, waar moontlik, dit van die ryvlak af moet ry indien dit nodig is om ander voertuigverkeer
te laat verbygaan; en

(c)

geen sodanige voertuig, uitgesonderd ’n mobiele hyskraan wat gebruik word om enige
gevaar of obstruksie op ’n deurpad te verwyder, op ’n deurpad gebruik mag word nie.

(2) Enige voertuig, met inbegrip van ’n trekker, wat nie ’n goederevoertuig is nie en wat uitsluitlik
gebruik word vir bona fide landbou-, tuinbou-, wynbou- of pastorale werk, is wanneer dit op ’n openbare
pad gebruik word, uitgesluit van die bepalings van hierdie Deel, uitgesonderd van die bepalings van
regulasies 149, 149A, 151, 153, 154, 155, 156, 200, 202, 203, 204, 205, 209, 210 en 212: Met dien verstande
dat—
(a)

geen sodanige voertuig op die ryvlak van ’n openbare pad gebruik mag word nie gedurende
die tydperk tussen sonsondergang en sonsopkoms en op enige ander tyd wanneer persone
en voertuie op die openbare pad, weens onvoldoende lig of ongunstige
weersomstandighede, nie duidelik onderskeibaar is op ’n afstand van 150 meter nie;

(b)

die bestuurder van so ’n voertuig op die ryvlak van ’n openbare pad die voertuig moet stop
en, waar moontlik, dit van die ryvlak af moet ry indien dit nodig is om ander voertuigverkeer
te laat verbygaan; en

(c)

geen sodanige voertuig op ’n deurpad gebruik mag word nie.

(3) ’n Motorvoertuig vervaardig voor 1965 is vrygestel van enige bepalings van hierdie Deel vir
sover die aanbring van die toerusting vereis ingevolge hierdie Deel die oorspronklike ontwerp en toerusting
van so ’n motor sal verander.
Deel III
Afmetings van voertuie
221. Algehele lengte van voertuig
Niemand mag op ’n openbare pad—
(a)

’n sleepwa gebruik nie wat op so ’n wyse aan ’n trekvoertuig gekoppel is dat die sleepwa
en die trekvoertuig nie in ’n horisontale vlak by die koppeling kan krink nie, indien die
algehele lengte van so ’n sleepwa, met inbegrip van enige trekstang of koppeling, een
komma agt meter oorskry;

(b)

’n sleepwa met een as of een aseenheid, uitgesonderd ’n leunwa, gebruik nie—
(i) waarvan die bruto voertuigmassa 12 000 kilogram oorskry, indien die algehele lengte
van sodanige sleepwa, uitgesonderd enige trekstang of koppeling, 11,3 meter oorskry;
of
(ii) waarvan die bruto voertuigmassa nie 12 000 kilogram oorskry nie, indien die algehele
lengte van sodanige sleepwa, uitgesonderd enige trekstang of koppeling, agt meter
oorskry;

(c)

’n sleepwa nie in paragraaf (b) bedoel nie, uitgesonderd ’n leunwa, gebruik nie, waarvan
die bruto voertuigmassa 12 000 kilogram oorskry, indien die algehele lengte van sodanige
sleepwa, uitgesonderd enige trekstang of koppeling, 12,5 meter oorskry;

(d)

’n gelede motorvoertuig of enige ander kombinasie van motorvoertuie bestaande uit ’n
trekvoertuig en ’n leunwa gebruik nie, indien die algehele lengte van sodanige
motorvoertuig of kombinasie van motorvoertuie, met inbegrip van enige trekstang of
koppeling, 18,5 meter oorskry;

(e)

’n bustrein gebruik nie, indien die algehele lengte daarvan 22 meter oorskry: Met dien
verstande dat in die geval van ’n snelvervoerbus-trein, die perk op die algehele lengte nie
26 meter mag oorskry nie;

(eA)

’n bus gebruik nie, indien die algehele lengte daarvan 15 meter oorskry;

(f)

enige ander voertuie gebruik nie, uitgesonder ’n leunwa, indien die algehele lengte daarvan,
met inbegrip van enige trekstang of koppeling, 12,5 meter oorskry; of

(g)

enige ander kombinasie van motorvoertuie gebruik nie, indien die algehele lengte daarvan,
met inbegrip van enige trekstang of koppeling, 22 meter oorskry: Met dien verstande dat

die bepalings van hierdie paragraaf nie ten opsigte van ’n teëspoedwa terwyl dit ’n ander
motorvoertuig sleep, van toepassing is nie.
Met dien verstande dat toerusting wat vooraan ’n voertuig aangebring is om die bakwerk en lamptoebehore
daarvan te beskerm en wat die algehele lengte van daardie voertuig met nie meer as 300 millimeter
vermeerder nie, nie in ag geneem word vir die doeleindes van die berekening van die algehele lengte van
die voertuig nie: Met dien verstande verder dat sodanige beskermingstoerusting nie die buffer wat
aangebring is deur die vervaardiger van die betrokke voertuig, insluit nie.
222. Beperking op kombinasie van motorvoertuie
(1) Niemand mag op ’n openbare pad ’n kombinasie van motorvoertuie gebruik nie—
(a)

uitgesonderd ’n trekvoertuig en een of twee sleepwaens;

(b)

uitgesonderd ’n motorvoertuig wat een ander motorvoertuig trek wat nie ’n sleepwa is nie;
en

(c)

uitgesonderd ’n motorvoertuig wat een ander motorvoertuig trek wat nie ’n sleepwa is nie,
en ’n sleepwa, in die geval van nood of teëspoed.

(2) Behoudens subregulasie (3), mag niemand op ’n openbare pad ’n kombinasie van motorvoertuie
gebruik nie—
(a)

wat bestaan uit ’n sleepwa wat op so ’n wyse aan ’n trekvoertuig gekoppel is dat die
kombinasie van sleepwa en trekvoertuig nie in ’n horisontale vlak kan krink nie, indien die
gesamentlike lengte van sodanige sleepwa, met inbegrip van enige trekstang of koppeling
en die agteroorstek van die trekvoertuig, drie komma een meter oorskry; of

(b)

wat bestaan uit ’n sleepwa of sleepwaens gekoppel aan ’n trekvoertuig indien die lengte van
’n trekstang van enige sleepwa in sodanige kombinasie, waar sodanige sleepwa meer as een
as het, twee meter oorskry: Met dien verstande dat in die geval van ’n onderkoppeling, die
trekstang twee meter kan oorskry, indien die afstand tussen die twee voertuie nie twee
komma vyf meter oorskry nie.

(3) Behoudens regulasie 239 (2), kan enige kombinasie van voertuie deur ’n teëspoedwa gesleep
word indien die remstelsel van die gesleepte kombinasie, uitgesonderd die trekvoertuig van sodanige
kombinasie, in ’n werkende toestand is en met die werking van die remme van die teëspoedwa gekoördineer
is.
(4) By die toepassing van paragraaf (a) van subregulasie (1), word ’n omsetterdrastel wanneer dit
in kombinasie met ’n leunwa gebruik word, geag nie ’n sleepwa te wees nie.
(5) Nieteenstaande enigiets vervat in hierdie regulasie mag niemand op ’n openbare pad ’n
teëspoedwa of motorvoertuig, wat die inligting bedoel in regulasie 245 (1) (b) (v) moet vertoon, gebruik
om ’n ander voertuig te sleep of te trek nie, tensy sodanige inligting ingevolge regulasie 245 op sodanige
motorvoertuig of teëspoedwa vertoon word.
223. Algehele breedte van voertuig
Niemand mag op ’n openbare pad—
(a)

’n bus waarvan die afstand tussen die hartlyne van die buitebande van die twee voorwiele
een komma nege meter oorskry, gebruik nie, indien die algehele breedte van sodanige bus
twee komma ses meter oorskry;

(b)

’n goederevoertuig waarvan die bruto voertuigmassa 12 000 kilogram of meer is, gebruik
nie, waar die algehele breedte daarvan twee komma ses meter oorskry; of

(c)

enige ander voertuig gebruik nie, indien die algehele breedte daarvan twee en ’n half meter
oorskry.

224. Algehele hoogte van voertuig en vragte

Niemand mag op ’n openbare pad ’n motorvoertuig tesame met enige vrag daarop gebruik nie
waarvan die algehele hoogte—
(a)

in die geval van ’n dubbeldekkerbus, vier komma ses vyf meter oorskry; en

(b)

in die geval van enige ander motorvoertuig, vier komma drie meter oorskry.

225. Draairadius en asafstand
Niemand mag op ’n openbare pad ’n voertuig gebruik nie—
(a)

waarvan die maksimum draairadius 13,1 meter oorskry: Met dien verstande dat in die geval
van ’n bustrein en ’n dubbelstuur vier as vastebak goederevoertuig, die draairadius 17,5
meter oorskry; en

(b)

waarvan die asafstand in die geval van—
(i) ’n leunwa, 10 meter;
(ii) of ’n bustrein, 8,5 meter oorskry, gemeet van die middelpunt van die vooras tot die
middelpunt van die agteras of aseenheid; of
(iii) enige ander voertuig, agt en ’n half meter oorskry.

226. Oorstek van voertuig
(1) Niemand mag op ’n openbare pad—
(a)

’n leunwa gebruik nie waarvan die vooroorstek een komma agt meter oorskry; of

(b)

’n voertuig gebruik nie, uitgesonderd ’n leunwa of sleepwa met een as of een aseenheid,
waarvan die vooroorstek—
(i) 60 persent van die asafstand oorskry;
(ii) ses komma twee meter oorskry in die geval van ’n voertuig waarvan die voorste
oppervlak van die rugleuning van die stuursitplek op sitplekhoogte hoogstens een
komma sewe meter van die voorkant van die voertuig is wanneer sodanige sitplek,
indien verstelbaar, in die agterste posisie is, min die helfte van die asafstand: Met dien
verstande dat die asafstand van ’n bustrein die afstand gemeet vanaf die middelpunt
van die voorste as tot die middelpunt van die middelas is; of
(iii) vyf komma agt meter, in die geval van enige ander voertuig, min die helfte van die
asafstand, oorskry.

(2) Niemand mag op ’n openbare pad—
(a)

’n voertuig wat ontwerp of ingerig is vir gebruik in verband met straatreiniging of die
verwydering van vullis of rioolvuil, of enige voertuig genoem in regulasie 220, 230 of 249,
of enige bus of motorryhuis waarvan die agteroorstek 70 persent van sy asafstand oorskry,
gebruik nie;

(b)

enige sleepwa, uitgesonderd ’n leunwa, wat toegerus is met—
(i) een as;
(ii) een aseenheid; of
(iii) twee asse, waarvan die afstand tussen die hartlyne minder is as een komma twee meter,

gebruik nie, indien die agteroorstek 50 persent van die lengte van die bak van sodanige sleepwa oorskry;
of
(c)

enige voertuig, wat nie in paragraaf (a) of (b) genoem is nie, waarvan die agteroorstek 60
persent van sy asafstand oorskry, gebruik nie.

227. Uitsteeksels in geval van ander voertuig as motorfiets, motordriewiel of trapfiets

(1) Niemand mag op ’n openbare pad ’n ander voertuig as ’n motorfiets, motordriewiel of trapfiets
gebruik nie—
(a)

waarop enige goedere vervoer word wat uitsteek—
(i) aan die een of ander kant van die langshartlyn van die voertuig—
(aa)

in die geval van ’n bus bedoel in regulasie 223 (a) of ’n goederevoertuig bedoel
in regulasie 223 (b), een komma drie meter; of

(bb)

in die geval van ’n ander voertuig, een komma vyf meter:

Met dien verstande dat enige kantspieël of rigtingwyser aan die voertuig nie in berekening gebring sal word
nie;
(ii) meer as 300 millimeter oor die voorkant van die voertuig uitsteek; of
(iii) meer as een komma agt meter oor die agterkant van die voertuig hang; of
(b)

waarvan—
(i) die vooroorstek, tesame met enige uitsteeksel, die vooroorstek oorskry soos bedoel in
regulasie 226 (1) (b); of
(ii) enige klamp meer as 150 millimeter verby die breedste gedeelte van die voertuig
uitsteek.

(2) Niemand mag op ’n openbare pad ’n voertuig of kombinasie van voertuie gebruik nie waar die
gesamentlike lengte van sodanige voertuig of kombinasie van voertuie en enige uitsteeksel die algehele
lengte oorskry wat in regulasie 221 vir sodanige voertuig of kombinasie van voertuie voorgeskryf is.
228. Uitsteeksels in geval van motorfiets, motordriewiel of trapfiets
Niemand mag op ’n openbare pad ’n motorfiets, motordriewiel of trapfiets gebruik nie as enige
goedere wat daarop of op enige gedeelte of syspan van sodanige fiets vervoer word, meer as 600 millimeter
voor die asmiddelpunt van die voorwiel, of meer as 900 millimeter agter die asmiddelpunt van die agterwiel,
of meer as 450 millimeter aan die een of die ander kant van die wiele van sodanige fiets, of meer as 300
millimeter buitekant die wiel van ’n syspan uitsteek: Met dien verstande dat die bepalings van hierdie
regulasie nie ten opsigte van ’n kantspieël of skermreëling van toepassing is nie.
229. Waarskuwing ten opsigte van vrag wat uitsteek
(1) Niemand mag op ’n openbare pad ’n voertuig gebruik nie, indien die vrag op die voertuig meer
as 150 millimeter verby die kant daarvan uitsteek, tensy—
(a)

gedurende die tydperk tussen sonsondergang en sonsopkoms en op enige ander tyd wanneer
persone en voertuie op die openbare pad, weens onvoldoende lig of ongunstige
weersomstandighede, nie duidelik sigbaar is op ’n afstand van 150 meter nie, die lengte van
sodanige uitsteeksel aangedui word—
(i) deur middel van òf ’n wit trukaatser òf ’n lamp wat ’n wit lig uitstraal, wat aan die
buitenste rand van die voorkant van sodanige vrag aangebring word; en
(ii) deur middel van òf ’n rooi trukaatser òf ’n lamp wat ’n rooi lig uitstraal, wat aan die
buitenste rand van die agterkant van sodanige vrag aangebring word; en

(b)

gedurende enige ander tydperk, die lengte van sodanige uitsteeksel aangedui word deur
middel van vlae van rooi lap, minstens 300 millimeter by 300 millimeter, wat aan twee
aangrensende hoeke daarvan aan die voor- en agterkant van sodanige uitsteeksel, dwars in
die rigting waarin die voertuig reis, gehang word.

(2) Niemand mag op ’n openbare pad ’n voertuig gebruik nie, as die vrag op sodanige voertuig meer
as 300 millimeter verby die agterkant daarvan uitsteek, tensy—

(a)

gedurende die tydperk tussen sonsondergang en sonsopkoms en op enige ander tyd wanneer
persone en voertuie op die openbare pad, weens onvoldoende lig of ongunstige
weersomstandighede, nie duidelik sigbaar is op ’n afstand van 150 meter nie—
(i) die breedte van sodanige uitsteeksel aangedui word deur middel van òf rooi trukaatsers
òf lampe wat ’n rooi lig uitstraal en wat aan die punt van sodanige uitsteeksel
aangebring is: Met dien verstande dat as die breedte van enige sodanige uitsteeksel
minder as 600 millimeter is, dit voldoende is om sodanige breedte aan te dui deur een
trukaatser of lamp aan die punt daarvan aan te bring; en
(ii) die lengte van sodanige uitsteeksel aangedui word deur middel van geel trukaatsers of
lampe wat ’n geel lig uitstraal en wat aan weerskante van sodanige uitsteeksel aan die
punte daarvan aangebring is; en

(b)

gedurende enige ander tydperk, die lengte van sodanige uitsteeksel aangedui word deur
middel van ’n rooi vlag of ’n rooi lap, minstens 300 millimeter by 300 millimeter, wat aan
twee aangrensende hoeke daarvan aan die punt van sodanige uitsteeksel, dwars in die rigting
waarin die voertuig reis, gehang word, en die breedte van sodanige uitsteeksel aangedui
word deur middel van sodanige vlae wat aan twee aangrensende hoeke daarvan parallel met
die rigting waarin die voertuig reis aan weerskante van sodanige uitsteeksel aan die kant
daarvan gehang word: Met dien verstande dat waar die breedte van sodanige uitsteeksel
minder as 600 millimeter is, dit voldoende is om sodanige uitsteeksel aan te dui deur een
sodanige vlag aan die punt daarvan te hang.

(3) By die toepassing van hierdie regulasie, moet die lig van enige lamp aan die bepalings van
regulasie 158 (2) voldoen.
230. Sekere voertuie van bepalings van hierdie Deel vrygestel
(1) Behalwe vir ’n teëspoedwa, is enige voertuig wat ’n boormasjien, ’n mobiele hyskraan, ’n
vurkhyser, ’n buidelwa, ’n padmaakmasjien, ’n grondverskuiwingsmasjien, ’n uitgrawingsmasjien, ’n
konstruksiemasjien of ’n laaimasjien is, vrygestel van die bepalings van hierdie Deel, uitgesonderd van die
bepalings van regulasies 224 en 226: Met dien verstande dat—
(a)

geen sodanige voertuig op die ryvlak van ’n openbare pad gebruik mag word nie gedurende
die tydperk tussen sonsondergang en sonsopkoms en op enige ander tyd wanneer persone
en voertuie op die openbare pad, weens onvoldoende lig of ongunstige
weersomstandighede, nie duidelik onderskeibaar is op ’n afstand van 150 meter nie;

(b)

die algehele breedte van so ’n voertuig nie drie en ’n half meter mag oorskry nie;

(c)

die bestuurder van so ’n voertuig op ’n openbare pad die voertuig moet stop en, waar
moontlik, dit van die ryvlak af moet ry indien dit nodig is om ander voertuigverkeer te laat
verbygaan;

(d)

waar so ’n voertuig die algehele lengte voorgeskryf in regulasie 221, of die algehele breedte
voorgeskryf in regulasie 223, oorskry, twee vlae van rooi lap van minstens 600 millimeter
by 600 millimeter vertoon moet word op so ’n wyse dat dit die abnormale lengte of breedte
aandui, en die vlae moet dwars in die rigting waarin die voertuig reis, gehang word; en

(e)

geen sodanige voertuig, uitgesonderd ’n mobiele hyskraan wat gebruik word om ’n gevaar
of obstruksie op ’n deurpad te verwyder, op ’n deurpad gebruik mag word nie.

(2) Enige voertuig, met inbegrip van ’n trekker, wat nie ’n goederevoertuig is nie en wat uitsluitlik
gebruik word vir bona fide landbou-, tuinbou-, wynbou- of pastorale werk, is wanneer dit op ’n openbare
pad gebruik word, vrygestel van die bepalings van hierdie Deel, uitgesonderd van die bepalings van
regulasie 224: Met dien verstande dat—
(a)

geen sodanige voertuig op die ryvlak van ’n openbare pad gebruik mag word nie gedurende
die tydperk tussen sonsondergang en sonsopkoms en op enige ander tyd wanneer persone
en voertuie op die openbare pad, weens onvoldoende lig of ongunstige
weersomstandighede, nie duidelik onderskeibaar is op ’n afstand van 150 meter nie;

(b)

die bestuurder van so ’n voertuig op die ryvlak van ’n openbare pad die voertuig moet stop
en, waar moontlik, dit van die ryvlak af moet ry indien dit nodig is om ander voertuigverkeer
te laat verbygaan;

(c)

waar so ’n voertuig—
(i) die algehele lengte voorgeskryf in regulasie 221 oorskry;
(ii) oor die helfte van die ryvlak gaan, behalwe wanneer ander voertuie ingehaal word of
brûe oorgegaan word; of
(iii) meer as twee komma ses meter breed maar minder as drie en ’n half meter breed is,
twee vlae van rooi lap, nie minder as 600 millimeter by 600 millimeter nie, op so ’n wyse
vertoon moet word dat dit sy abnormale lengte en breedte aandui, en die vlae moet dwars
in die rigting waarin die voertuig reis vanaf die voertuig gehang word, maar die voertuig
kan met amber flikkerligte in plaas van sulke vlae voorsien word;

(d)

die algehele breedte van so ’n voertuig nie vier en ’n half meter mag oorskry nie: Met dien
verstande voorts dat wanneer die algehele breedte drie en ’n half meter oorskry—
(i) so ’n voertuig normaalweg nie oor die helfte van die ryvlak mag gaan nie, behalwe
wanneer ander voertuie ingehaal word of brûe oorgegaan word; en
(ii) indien die voertuig oor die helfte van die ryvlak gaan, twee geleide voertuie waarvan
die koplampe aangeskakel is en wat rooi vlae van die grootte voorgeskryf in paragraaf
(c), of amber ligte wat flikker, vertoon, voorsien moet word, waarvan een voor en een
agter sodanige voertuig ry; en

(e)

geen sodanige voertuig op ’n deurpad gebruik mag word nie.
Deel IV
Vragte op voertuie

231. Wyse waarop kinders gereken moet word by toepassing van hierdie regulasies
Vir die doeleindes om die getal persone vas te stel wat ingevolge hierdie regulasies, uitgesonderd
regulasie 263, op ’n voertuig, uitgesonderd ’n motorfiets, motordriewiel, motorvierwiel of trapfiets, vervoer
mag word—
(a)

word ’n kind onder die ouderdom van drie jaar nie gereken nie;

(b)

word twee kinders van drie jaar of ouer, maar onder die ouderdom van ses jaar, as een
persoon gereken; en

(c)

word drie kinders van ses jaar of ouer, maar onder die ouderdom van 13 jaar, as twee persone
gereken:

Met dien verstande dat breuke buite rekening gelaat word by die toepassing van die bepalings van hierdie
regulasie.
232. Massa van persoon en bagasie vir vasstelling van massa van vrag vir homologasie en
toetsdoeleindes
Vir die doeleindes om die maksimum massa van persone en bagasie vas te stel wat op ’n
motorvoertuig vervoer mag word vir die doel om die sitplekkapasiteit van sodanige voertuig goed te keur
om sodanige voertuig te homologeer—
(a)

word die massa van enige persoon tesame met sy of haar persoonlike bagasie, behoudens
die bepalings van regulasie 231, as 68 kilogram geneem;

(b)

in die geval van ’n motorvoertuig wat toegerus is met—
(i) ’n bagasie-afdeling, word die massa van die bagasie teen 100 kilogram per kubieke
meter bereken; of

(ii) ’n dakrak, word die massa van die bagasie teen 75 kilogram per vierkante meter van
die oppervlakte van die dakrak bereken.
233. Aantal persone wat op voertuig vervoer mag word met betrekking tot sitplekruimte
(1) Behoudens die bepalings van regulasie 231, mag niemand ’n motorvoertuig, uitgesonderd ’n
minibus of bus wat teen huur of vergoeding gebruik word, motorfiets, motordriewiel, motorvierwiel of
trapfiets, op ’n openbare pad gebruik nie, indien—
(a)

die getal persone op enige sitplek van sodanige voertuig meer is as die getal persone vir wie
sitplekruimte op sodanige sitplek verskaf word teen die skaal van 380 millimeter per
persoon gemeet by die breedste deel van die sitplek met die deure toe; en

(b)

die totale getal persone wat op sodanige voertuig vervoer word, uitgesonderd persone wat
in die goedereafdeling van die voertuig vervoer word, meer is as die getal persone vir wie
sitplekruimte, soos vasgestel op die wyse in paragraaf (a) bedoel, op sodanige voertuig
beskikbaar is: Met dien verstande dat een kind oor die ouderdom van drie jaar maar onder
die ouderdom van ses jaar op elke dwarssitplek vervoer mag word meer as die getal persone
vir wie sitplekruimte soos vasgestel op die wyse in paragraaf (a) bedoel, op so ’n sitplek
beskikbaar is.

(2) Behoudens die bepalings van regulasie 231, mag niemand op ’n openbare pad ’n minibus,
midibus of bus gebruik nie wat gebruik word kragtens ’n operateurslisensie uitgereik ooreenkomstig die
bepalings van die NLTTA en vir die eerste keer na 04 September 2006 geregistreer is, indien die aantal
persone op enige sitplek die aantal persone waarvoor sitplekruimte voorsien is op so ’n sitplek teen ’n koers
van 400 millimeter per persoon, gemeet op die breedste deel van die sitplek met die deure toe oorskry nie.
(2A) Behoudens die bepalings van regulasie 231, mag niemand op ’n openbare pad ’n
snelvervoerbus of ’n snelvervoerbustrein gebruik nie, indien die aantal persone wat sit die aantal persone
vir wie sitplekruimte op so ’n sitplek teen ’n minimum koers van 420 millimeter per persoon voorsien is
oorskry, gemeet op die breedste deel van die sitplek met die deure toe maar dit is nie van toepassing op
opslaansitplekke in die rolstoelinham nie.
(3) Vir die doel van subregulasies (1) en (2) word ’n ry sitplekke as een sitplek beskou.
(4) Waar in hierdie regulasie verwys word na ’n maksimum of ’n minimum afmeting, word ’n
afwyking van 10 millimeter vir sodanige afmeting toegelaat.
234. Toelaatbare maksimum asmassalas van voertuig
(1) Niemand gebruik op ’n openbare pad ’n minibus, bus, trekker of goederevoertuig indien die
toelaatbare maksimum asmassalas van sodanige voertuig oorskry word nie.
(2) Die toelaatbare maksimum asmassalas van ’n voertuig is die minste van die massabeperkings
bepaal deur—
(a)

regulasie 238 (1) ten aansien van ’n voertuig wat met lugbande toegerus is of regulasies
238 (2) en 243 ten aansien van ’n voertuig wat met ander bande as lugbande toegerus is;

(b)

regulasie 239 (1) (a) (ii); en

(c)

regulasie 240 (a), (b) en (c).

235. Toelaatbare maksimum aseenheidsmassalas van voertuig
(1) Niemand gebruik op ’n openbare pad ’n minibus, bus, trekker of goederevoertuig indien die
toelaatbare maksimum aseenheidsmassalas van sodanige voertuig oorskry word nie.
(2) Die toelaatbare maksimum aseenheidsmassalas van ’n voertuig is die minste van die
massabeperkings bepaal deur—
(a)

regulasie 238 (1) ten aansien van ’n voertuig wat met lugbande toegerus is of regulasie
238 (2) en 243 ten aansien van ’n voertuig wat met ander bande as lugbande toegerus is;

(b)

regulasie 239 (1) (a) (iii); en

(c)

regulasie 240 (d), (e), (f) en (i).

236. Toelaatbare maksimum voertuigmassa
(1) Niemand gebruik op ’n openbare pad ’n minibus, bus, trekker of goederevoertuig indien die
toelaatbare maksimum voertuigmassa van sodanige voertuig oorskry word nie.
(2) Die toelaatbare maksimum voertuigmassa van ’n voertuig is die minste van die massabeperkings
bepaal deur—
(a)

die som van al die toelaatbare maksimum asmassalaste en aseenheidsmassalaste van die
voertuig soos beoog in regulasies 234 en 235;

(b)

regulasie 239 (1) (a) (i);

(c)

regulasie 239 (2);

(d)

regulasie 239 (3); en

(e)

regulasie 241:

Met dien verstande dat die toelaatbare maksimum voertuigmassa van sodanige voertuig nie 56 000
kilogram oorskry nie.
237. Toelaatbare maksimum kombinasiemassa
(1) Niemand gebruik op ’n openbare pad ’n kombinasie van voertuie, waar die trekvoertuig ’n
minibus, bus, trekker of goederevoertuig is, indien die toelaatbare maksimum kombinasiemassa van
sodanige kombinasie oorskry word nie.
(2) Die toelaatbare maksimum kombinasiemassa van ’n kombinasie van voertuie is die minste van
die massabeperkings bepaal deur—
(a)

die som van al die toelaatbare maksimum asmassalaste en aseenheidsmassalaste van die
kombinasie van voertuie soos beoog in regulasies 234 en 235;

(b)

regulasie 239 (1) (b);

(c)

regulasie 239 (2);

(d)

regulasie 239 (3); en

(e)

regulasie 241:

Met dien verstande dat die toelaatbare maksimum kombinasiemassa van sodanige kombinasie nie 56 000
kilogram oorskry nie. Met dien verstande verder dat indien die trekvoertuig ’n sleeptrekker met ’n enkele
dryfas is, die toelaatbare maksimum kombinasiemassa nie 48 000 kilogram mag oorskry nie
238. Las op bande
(1) Niemand mag op ’n openbare pad ’n motorvoertuig gebruik nie—
(a)

wat met lugbande voorsien is waar enige wielmassalas groter is as die wielmassalas bedoel
in die toepaslike deel van die standaardspesifikasie SABS 1550 “Motorvoertuig Wiele en
Vellings: Dimensies en Ladings”, Deel 1: “Algemeen”, Deel 2: “Passasierskarbande”, Deel
3: “Handelsvoertuigbande”; of

(b)

waar ’n lugband nie gemeld word in die standaardspesifikasie bedoel in paragraaf (a) nie,
waar die wielmassalas meer is as die wielmassalas wat deur die vervaardiger van die
betrokke band goedgekeur is:

Met dien verstande dat vir die doeleindes om die drukking in ’n band vas te stel, die temperatuur van die
band buite rekening gelaat word.
(2) Niemand mag ’n voertuig wat met ander bande as lugbande toegerus is, op ’n openbare pad
gebruik nie as die wielmassalas agt kilogram per een millimeter breedte van enige sodanige band oorskry.

239. Bruto voertuigmassa, bruto asmassalas, bruto aseenheidsmassalas, bruto kombinasiemassa, drywing tot massaverhouding en asmassalas van dryfas tot totale massaverhouding wat nie
oorskry mag word nie
(1) Niemand gebruik op ’n openbare pad ’n minibus, bus, trekker of goederevoertuig—
(a)

indien—
(i) die bruto voertuigmassa;
(ii) enige bruto asmassalas; of
(iii) enige bruto aseenheidsmassalas,
oorskry word nie; of

(b)

om enige ander motorvoertuig te trek, indien die bruto kombinasiemassa oorskry word nie.

(2) Niemand mag ’n voertuig, wat ’n minibus, midibus, bus, trekker, sleeptrekker of
goederevoertuig is, op ’n openbare pad gebruik nie indien die massa in kilogram van sodanige voertuig, of
van ’n kombinasie van voertuie waarvan sodanige eersgenoemde voertuig ’n deel uitmaak, hetsy gelaai of
ongelaai, die getal oorskry wat verkry word deur die netto drywing in kilowatt van die enjin van sodanige
voertuig, bepaal ooreenkomstig, of bereken met behoorlike inagneming van, SANS 10013 “Die bepaling
van die werkverrigting (by netto drywing) van binnebrandenjins Deel 1: Padvoertuigbinnebrandenjins by
seevlak”, “Die bepaling van werkverrigting (by netto drywing) van binnebrandenjins Deel 2:
Drukontstekingsenjins by hoogtes” en “Die bepaling van werkverrigting (by netto drywing) van
binnebrandenjins Deel 3: Landbouvoertuigbinnebrandenjins by seevlak”—
(a)

indien die trekvoertuig ’n trekker of sleeptrekker is, met 400 te vermenigvuldig; of

(b)

in die geval van enige ander voertuig, met 240 te vermenigvuldig.

(3) Niemand mag ’n voertuig wat ’n minibus, midibus, bus, trekker of goederevoertuig is op ’n
openbare pad gebruik nie indien die massa in kilogram van sodanige voertuig of van ’n kombinasie van
voertuie waarvan sodanige eersgenoemde voertuig ’n deel uitmaak, hetsy gelaai of ongelaai, vyf maal die
totale asmassalas van die dryfas of -asse van sodanige voertuig oorskry: Met dien verstande dat die
trekvoertuig in ’n kombinasie van voertuie ’n sleeptrekker is, die massa in kilogram van sodanige
kombinasie van voertuie nie die totale asmassalas van die dryfas of -asse van sodanige voertuig mag
oorskry nie, hetsy die kombinasie met ’n lading of sonder ’n lading is.
240. Massalas-drakrag van pad
Niemand mag ’n motorvoertuig of ’n kombinasie van motorvoertuie op ’n openbare pad gebruik nie,
waarvan die wiele met lugbande toegerus is, indien—
(a)

die wielmassalas van wiele—
(i) wat aan ’n stuuras aangebring is, 3 850 kilogram oorskry; of
(ii) wat aan asse, uitgesonderd ’n stuuras, aangebring is, 4 000 kilogram oorskry;

(b)

die asmassalas van ’n as wat met twee of drie wiele toegerus is en—
(i) wat ’n stuuras is, 7 700 kilogram oorskry; of
(ii) wat ’n as, uitgesonderd ’n stuuras, is, 8 000 kilogram oorskry;

(c)

die asmassalas van ’n as wat met vier wiele toegerus is, en—
(i) wat aan ’n voertuig wat ontwerp is om vullis saam te pers en wat sodanige vullis
vervoer, aangebring is, 10 200 kilogram oorskry;
(ii) wat aan ’n teëspoedwa aangebring is, 10 200 kilogram oorskry;
(iii) wat agter of in die middel van ’n bustrein geplaas is, 10 200 kilogram oorskry;

Met dien verstande dat in die geval van ’n snelvervoerbustrein die perk op die dryfas 13 000 kilogram en
op die ander nie-stuuras 13 000 kilogram is.

(iv) wat aan ’n bus, uitgesonderd ’n bustrein, aangebring is, 10 200 kilogram oorskry; of
Met dien verstande dat in die geval van ’n snelvervoer- komplimentêre bus, of ’n snelvervoerrompbus die
perk 12 000 kilogram is.
(v) wat nie in items (i) tot (iv) vermeld word nie, 9 000 kilogram oorskry;
(d)

die asmassalas van ’n aseenheid wat uit twee asse bestaan, elk waarvan toegerus is met twee
of drie wiele, en—
(i) wat ’n stuuraseenheid is, 15 400 kilogram oorskry; of
(ii) wat ’n aseenheid, uitgesonderd ’n stuuraseenheid, is, 16 000 kilogram oorskry;

(e)

die asmassalas van ’n aseenheid wat uit twee asse bestaan, waarvan elk toegerus is met vier
wiele, en—
(i) wat aan ’n voertuig, uitgesonderd ’n sleepwa, wat ontwerp is om vullis saam te pers en
wat sodanige vullis vervoer, aangebring is, 20 400 kilogram oorskry;
(ii) wat aan ’n teëspoedwa aangebring is, 20 400 kilogram oorskry; of
(iii) wat nie in items (i) en (ii) vermeld word nie, 18 000 kilogram oorskry;

(f)

die asmassalas van ’n aseenheid wat uit drie of meer asse bestaan, elk waarvan toegerus is
met twee of drie wiele, en—
(i) wat ’n stuuraseenheid is, 23 100 kilogram oorskry; of
(ii) wat ’n aseenheid, uitgesonderd ’n stuuraseenheid, is, 24 000 kilogram oorskry; of

(g)

die asmassalas van ’n aseenheid wat bestaan uit drie of meer asse, waarvan elk toegerus is
met vier wiele, 24 000 kilogram oorskry; en

(h)

die asmassalas van ’n aseenheid wat bestaan uit twee asse, waarvan een ’n dryfas met vier
wiele en die ander ’n as met twee wiele is en wat aan ’n snelvervoerbus aangebring is, indien
die som van die twee asmassalaste 18 200 kilogram oorskry.

Met dien verstande dat die perke op stuurasse en stuuraseenhede in paragrawe (a), (b), (d) en (f) hierbo nie
van toepassing is nie op enige as of aseenheid wat help met die vermindering van die draaisirkel van ’n
snelvervoerbus of snelvervoerbustrein maar wat nie die vooras of vooraseenheid is nie.
241. Massalas-drakrag van brûe
(1) Niemand gebruik op ’n openbare pad ’n voertuig of kombinasie van voertuie waarvan die wiele
met lugbande toegerus is nie, indien die totale asmassalas van enige groep asse van sodanige voertuig of
kombinasie van voertuie, die massa in kilogram oorskry, bepaal deur die vermenigvuldiging van die
afmeting van sodanige groep, gemeet soos bedoel in subregulasie (3), met 2 100 en 18 000 daarby te tel.
(2) ’n Groep asse soos bedoel in subregulasie (1) kan bestaan uit enige reeks asse, maar mag nie uit
’n aseenheid soos bedoel in regulasie 240 (d), (e), ( f ) of (g) alleen bestaan nie.
(3) (a) Die afmeting bedoel in subregulasie (1) moet in meter en tiendes van ’n meter gemeet word,
vanaf die middel van die eerste as van enige groep asse tot die middel van die laaste as van sodanige groep.
(b) Indien die afmeting so gemeet nie presies ’n getal in meter en tiendes van ’n meter is nie, moet
die volgende hoër getal in tiendes van ’n meter, wat die afmeting gemeet oorskry, vir die berekening in
subregulasie (1) bedoel, gebruik word.
(c) Waar ’n groep asse van ’n kombinasie van voertuie gemeet word, moet die voertuie van
sodanige kombinasie in lyn geplaas word en beide kante van sodanige kombinasie van voertuie moet
gemeet word, en indien die afmetings van die twee kante verskil, moet die langste afmeting vir die
berekening bedoel in subregulasie (1) gebruik word.
242. Verspreiding van asmassalas en wielmassalas op voertuig wat van lugbande voorsien is

Ondanks die bepalings van regulasie 240, mag niemand op ’n openbare pad ’n motorvoertuig wat
met lugbande toegerus is, gebruik nie, indien—
(a)

aan enige as met—
(i) twee bande, die wielmassalas op een band die wielmassalas op die ander band met meer
as 10 persent oorskry; of
(ii) vier bande, die wielmassalas op die twee bande naaste aan mekaar die wielmassalas op
die ander twee bande met meer as 10 persent oorskry;

(b)

in die geval van ’n kombinasie van motorvoertuie wat minstens uit ’n voorspanmotor en
een leunwa bestaan, die asmassalas van enige stuuras of die som van die asmassalaste van
enige stuuraseenheid, minder is as 11 persent van die som van alle asmassalaste van die
vorspanmotor en die eerste leunwa wat aan die voorspanmotor gekoppel is, van die
genoemde kombinasie van motorvoertuie;

(bA)

in die geval van ’n sleeptrekker, hetsy deel van ’n kombinasie van voertuie of nie, die
asmassalas van enige stuuras minder is as 15 persent van die som van al die asmassalaste
van daardie sleeptrekker;

(c)

in die geval van ’n motorvoertuig wat nie ’n kombinasie motorvoertuie is soos bedoel in
paragraaf (b) is nie, met ’n stuuraseenheid, die som van die asmassalaste van sodanige
stuuraseenheid minder is as 30 persent van die som van alle asmassalaste van sodanige
voertuig; of

Met dien verstande dat in die geval van ’n snelvervoerbustrein geen perk van toepassing is nie; of
(d)

in die geval van enige ander voertuig, die asmassalas van enige stuuras minder is as 20
persent van die som van alle asmassalaste van sodanige voertuig, behalwe in die geval van
’n trekker, wanneer die asmassalas van die stuuras nie minder as 12 persent van die som
van alle asmassalaste van sodanige trekker mag wees nie.

243. Asmassalas van voertuie met ander bande as lugbande voorsien
Niemand mag op ’n openbare pad ’n voertuig gebruik nie wat toegerus is—
(a)

met metaalbande, indien enige asmassalas van sodanige voertuig 2 700 kilogram oorskry;
of

(b)

met bande, uitgesonderd lug- of metaalbande, indien enige asmassalas of die som van alle
asmassalaste van sodanige voertuig 50 persent oorskry van daardie wat ingevolge regulasie
240 toegelaat word vir voertuie wat met lugbande toegerus is, of indien die asmassalas van
enige stuuras van sodanige voertuig nie aan die vereistes van paragraaf (b), (c) of (d) van
regulasie 242 voldoen nie.

244. Inligting wat op sekere motorvoertuie vertoon moet word
Niemand mag ’n minibus, bus of goederevoertuig wat volgens die registrasiesertifikaat daarvan vir
die eerste keer voor 1 Januarie 1989 geregistreer is en waarvan die bruto voertuigmassa nie 3 500 kilogram
oorskry nie op ’n openbare pad gebruik nie, tensy daar in ’n opsigtelike plek aan die linkerkant daarvan in
letters en syfers van minstens 40 millimeter hoog en wat altyd duidelik leesbaar is, vertoon word—
(a)

die tarra van sodanige voertuig in kilogram (as T aangedui);

(b)

die toelaatbare maksimum voertuigmassa bedoel in regulasie 236 in kilogram (as V
aangedui); en

(c)

indien die voertuig gebruik word om ’n ander voertuig te trek, die toelaatbare maksimum
trekvoertuigmassa wat die minste is van die massas bepaal ingevolge regulasie 239 (1) (b),
(2) of (3) in kilogram (as D/T aangedui):

Met dien verstande dat indien sodanige voertuig toegerus is met ’n plaat in regulasie 245 bedoel, die
bepalings van hierdie regulasie nie ten opsigte van sodanige motorvoertuig van toepassing is nie.

245. Inligtingsplate op sekere voertuie
(1) Niemand mag ’n minibus, bus, goederevoertuig of mobiele hyskraan op ’n openbare pad gebruik
nie wat, volgens die registrasiesertifikaat daarvan—
(a)

vir die eerste keer voor 1 Januarie 1989 geregistreer is en waarvan die bruto voertuigmassa
3 500 kilogram oorskry; of

(b)

vir die eerste keer op of na 1 Januarie 1989 geregistreer is,

tensy die volgende besonderhede ten opsigte van sodanige minibus, bus, goederevoertuig of mobiele
hyskraan duidelik afgedruk of gestempel is op ’n metaalplaat of -plate wat aangeheg is op ’n toeganklike
plek aan ’n deurstut, onder die enjinkap of op die instrumentpaneel van die betrokke voertuig of, in die
geval van ’n sleepwa, aan die linkerkant daarvan op enige opvallende plek—
(i) die tarra in kilogram (as T aangedui);
(ii) die bruto voertuigmassa in kilogram (as GVM/BVM aangedui);
(iii) die bruto asmassalas of bruto aseenheidsmassalas van elke as of aseenheid in kilogram
(as GA/BA of GAU/BAE, onderskeidelik, aangedui);
(iv) in die geval van ’n leunwa, die bruto krinkspilmassalas soos deur die vervaardiger
aangegee (as GKM/BSM aangedui);
(v) die bruto kombinasiemassa in kilogram (as GCM/BKM aangedui)—
(aa)

waar die voertuig gebruik word om enige ander voertuig te trek; en

(bb)

in die geval van ’n teëspoedwa wat vir die eerste keer geregistreer word vanaf
die datum van inwerkingtreding van hierdie item; en

(vi) waar van toepassing, die netto drywing in kilowatt bepaal ooreenkomstig, of bereken
met behoorlike inagneming van, gebruikskode SABS 013 “Die bepaling van
werkverrigting (teen netto drywing) van binnebrandenjins”;
(vii) die toelaatbare maksimum voertuigmassa bedoel in regulasie 236 in kilogram (as V
aangedui): Met dien verstande dat hierdie item nie ten opsigte van ’n leunwa van
toepassing is nie;
(viii) die toelaatbare maksimum asmassalas bedoel in regulasie 234 of aseenheidsmassalas
bedoel in regulasie 235 van elke as of aseenheid in kilogram (as A en AU/AE,
onderskeidelik, aangedui); en
(ix) die toelaatbare maksimum trekvoertuigmassa bedoel in regulasie 244 (c) (as D/T
aangedui).
Met dien verstande dat die bepalings van hierdie subregulasie nie van toepassing is nie op ’n
goederevoertuig waarvan die bruto voertuigmassa hoogstens 3 500 kilogram is en wat nie vir die eerste
keer op of na 1 Januarie 1989 geregistreer is nie en waarop—
(a)

’n metaaldataplaat of -plate aangeheg is met klinknaels, of sweiswerk, of enige ander
metode wat blywendheid van aanhegting tydens die leeftyd van die voertuig sal verseker,
op ’n opsigtelike en maklik toeganklike plek op ’n deel wat nie onderhewig is aan
vervanging nie; of

(b)

’n selfklewende peuterbestande metaal of plastieketiket wat nie oordraagbaar is van een
voertuig na ’n ander nie, duidelik leesbaar is en wat permanente en duidelike skade opdoen
wanneer dit verwyder word. Die selfklewende peuterbestande etiket moet bestand wees teen
enjinolie, enjinverkoelers, normale enjintemperature en vogtigheid,

op ’n opsigtelike en maklik toeganklike plek op ’n deel wat nie onderhewig is aan vervanging nie
aangebring is, met die volgende besonderhede van daardie goederevoertuig, wat leesbaar en onuitwisbaar
gedruk of gestempel is, met die volgende besonderhede:
(i) die bruto voertuigmassa, in kilogram, vir die modeltipe, aangedui en voorafgegaan deur die
letters GVM/BVM;

(ii) die bruto kombinasiemassa, in kilogram, vir die modeltipe, aangedui en voorafgegaan deur
die letters GCM/BKM; en
(iii) die bruto asmassalas van elke as, of die bruto aseenheidsmassalas van elke aseenheid, in
kilogram, vir die modeltipe, aangedui en voorafgegaan deur die letters GA/BA of
GAU/BAE, soos van toepassing.
Met dien verstande verder dat indien die inligting in die volgende orde verskaf word, die afkortings in (i),
(ii) en (iii) hierbo nie vereis word nie:
(a)

bruto voertuigmassa;

(b)

bruto kombinasiemassa; en

(c)

bruto asmassas in volgorde van voor na agter.

(2) Niemand mag ’n trekker op ’n openbare pad gebruik nie, tensy dit met ’n metaalplaat toegerus
is waarop afgedruk is—
(a)

die netto drywing van die enjin in kilowatt, soos bepaal ooreenkomstig gebruikskode SABS
013 “Die bepaling van werkverrigting (teen netto drywing) van binnebrandenjins”, Deel 1:
“Padvoertuig binne-brandenjins by seevlak”, Deel 2: “Kompressie-ontstekingsenjins en
hoogte”, Deel 3: “Landbouvoertuig binne-brandenjins by seevlak” (as P/D aangedui);

(aA)

binne ses maande vanaf die datum van inwerkingtreding van hierdie paragraaf, die tarra in
kilogram (as T aangedui);

(b)

die bruto kombinasiemassa in kilogram (as GCM/BKM aangedui); en

(c)

die toelaatbare maksimum trekvoertuigmassa bedoel in regulasie 244 (c) (as D/T aangedui):

Met dien verstande dat die bepalings van hierdie subregulasie van toepassing is—
(i) vanaf 1 Januarie 1993 ten opsigte van ’n trekker wat volgens sy registrasiesertifikaat
vir die eerste keer op of na 1 Januarie 1993 geregistreer is; en
(ii) vanaf 1 Januarie 1995 ten opsigte van ’n trekker wat volgens sy registrasiesertifikaat
vir die eerste keer voor 1 Januarie 1993 geregistreer is.
245A. Sekere motorvoertuie moet kennisgewing van vrag vertoon
(1) Niemand mag op ’n openbare pad—
(a)

’n bus;

(b)

’n minibus—
(i) waarvan die bruto voertuigmassa 3 500 kilogram oorskry; of
(ii) wat ontwerp of aangepas is om 9 of meer persone, met inbegrip van die bestuurder, te
vervoer;

(c)

’n minibus, midibus of bus ingevolge ’n operateurslisensie uitgereik ooreenkomstig die
bepalings van die NLTTA, bedryf nie, tensy ’n kennisgewing opsigtelik in daardie voertuig
vertoon word in syfers van minstens 75 millimeter hoog wat die lading wat op daardie
voertuig gedra mag word ingevolge die terme uiteengesit in subregulasie (2), weergee.

(2) Die kennisgewing moet—
(a)

in die geval van ’n bus bedoel in subregulasie (1) wat toegelaat word om persone, met
inbegrip van rolstoelgebruikers en goedere, te vervoer as volg bewoord word:
GESERTIFISEER OM ....... SITTENDE PASSASIERS EN ........ STAANDE
PASSASIERS ....... KG GOEDERE EN ........ ROLSTOELGEBRUIKERS TE VERVOER.
(Laasgenoemde slegs in voertuie wat vir rolstoele voorsiening maak);

(b)

in die geval van ’n midibus bedoel in subregulasie (1) wat kragtens ’n operateurslisensie
wat ooreenkomstig die NLTTA uitgereik is gebruik word en wat toegelaat word om persone
met inbegrip van rolstoelgebruikers te vervoer as volg bewoord word:
GESERTIFISEER OM ....... SITTENDE PASSASIERS EN ...... STAANDE
PASSASIERS, 0 KG GOEDERE EN ...... ROLSTOELGEBRUIKERS TE VERVOER –
(laasgenoemde slegs in voertuie wat vir rolstoele voorsiening maak).

(3) Die vereistes vir rolstoele en ankers moet voldoen aan SANS 10370 “Padvoertuie ontwerp en
aangepas vir gebruik of vervoer van persone met gestremdhede”.
245B. Spesiale-behoefte-toeganklikheid
(1) Niemand mag op ’n openbare pad ’n snelvervoerbus of snelvervoerbustrein of snelvervoervoerbus of midibus gebruik nie, tensy dit voorsien is van—
(a)

fasiliteite en toerusting om rolstoele in ooreenstemming met SANS 10370 te ontvang en te
anker;

(b)

sitplekke, bekend as voorkeursitplekke vir passasiers met spesiale behoeftes wat naby ’n
deur geplaas moet word, wat geskik is vir op- en afklim en voldoen aan klousule 3.2 van
Aanhangsel 8 van SANS 20107. Die kleur van die voorkeursitplekke moet kontrasteer met
dié van die ander sitplekke in die snelvervoerbus of snelvervoerbustrein of snelvervoervoerbus of midibus;

(c)

kommunikasietoestelle wat langs voorkeursitplekke en binne spasies vir ankering van
rolstoele geplaas moet word. Die toestelle moet voldoen aan klousule 3.3 van Aanhangsel
8 van SANS 20107;

(d)

voertuie toegerus met plek vir rolstoele wat piktogramme moet vertoon in ooreenstemming
met Aanhangsel 4 van SANS 20107 en wat sigbaar moet wees van die buitekant van die
voertuig, beide aan die voorste sykant en langs die relevante op- en afklimdeur. Sodanige
piktogramme (Figuur 23A of Figuur 23B) moet ook binne langs die rolstoelspasies of die
voorkeursitplek geplaas word;

(e)

trappe, oplope, en hysers wat moet voldoen aan SANS 10370.

(2) Die fasiliteite en toerusting in subregulasie (1) moet teen die volgende koerse verskaf word—
(a)

in die geval van ’n snelvervoerbus minstens een rolstoel en ses voorkeursitplekke; in die
geval van ’n snelvervoerbustrein minstens twee rolstoele en agt voorkeursitplekke;

(b)

in die geval van ’n snelvervoer-voerbus of midibus minstens een rolstoel en twee
voorkeursitplekke.

246. Wyse waarop goedere vervoer moet word
Niemand mag op ’n openbare pad ’n motorvoertuig gebruik nie waarop enige goedere—
(a)

op so ’n wyse vervoer word dat dit die oppervlak raak van die openbare pad waarop die
voertuig gebruik word, maar ’n ketting, wat as ’n “afleiketting” bekend staan, en wat die
oppervlak van die pad raak, kan vervoer word;

(b)

op so ’n wyse vervoer word dat die bestuurder se uitsig op verkeer aan die voorkant of aan
enige kant, of sy of haar uitsig op die truspieël of -spieëls van verkeer aan die agterkant,
belemmer word;

(c)

vervoer word wat nie—
(i) veilig binne die bak van die voertuig gehou is nie; of
(ii) stewig aan die voertuig vasgemaak is nie,
en wat nie behoorlik beskerm is sodat dit nie van die voertuig kan afval of stort nie;

(d)

op die dak daarvan vervoer word, indien die voertuig ’n motorkar is, indien die hoogte van
sodanige goedere gemeet van die hoogste punt van die dak die helfte van die hoogte van die

motorkar gemeet van grondvlak, oorskry: Met dien verstande dat die bepalings van hierdie
paragraaf nie van toepassing is nie ten opsigte van trapfietse wat op die dak van ’n
motorvoertuig vervoer word; of
(e)

in ’n houer waaraan voorsiening gemaak is vir die vashegting by wyse van “draaislotte”
vervoer word, tensy sodanige houer stewig met minstens vier “draaislotte” vasgemaak is,
en die bepalings van hierdie paragraaf is ook van toepassing ten opsigte van leë houers wat
op ’n motorvoertuig vervoer word, maar twee “draaislotte” kan gebruik word om ’n houer
vas te maak wat, parallel aan die lengte van die voertuig gemeet, minstens een komma vyf
meter lank en minder as drie meter lank is.

247. Omstandighede waaronder persone op goederevoertuig vervoer mag word
Niemand mag ’n goederevoertuig waarin persone vervoer word op ’n openbare pad gebruik nie,
tensy daardie gedeelte van die voertuig waarin die persone vervoer word, toegemaak is tot ’n hoogte van—
(a)

minstens 350 millimeter bokant die oppervlak waarop so ’n persoon sit; of

(b)

minstens 900 millimeter bokant die oppervlak waarop so ’n persoon staan,

op ’n wyse en met materiaal wat sterk genoeg is om te verhoed dat so ’n persoon uit die voertuig val
wanneer dit beweeg.
Met dien verstande dat niemand in die goederekompartement saam met enige gereedskap of goedere,
behalwe hulle persoonlike besittings, vervoer mag word nie, tensy daardie deel waarin die persone vervoer
word deur middel van ’n afskorting van die gedeelte waarin goedere vervoer word, geskei is.
248. Vermoedens
(1) Indien in enige vervolging weens ’n oortreding ingevolge regulasies 234 tot 243, ’n bewering in
die klagstaat of dagvaarding gemaak word met betrekking tot—
(a)

die bruto voertuigmassa;

(b)

die bruto asmassa;

(c)

die bruto aseenheidsmassalas;

(d)

die bruto kombinasiemassa;

(e)

die netto drywing in kilowatt van enige bus, sleeptrekker of goederevoertuig;

(f)

die toelaatbare maksimum voertuigmassa bedoel in regulasie 236;

(g)

die toelaatbare maksimum kombinasiemassa bedoel in regulasie 237; of

(h)

die toelaatbare maksimum asmassalas of maksimum aseenheidsmassalas bedoel in
regulasie 234 of 235, onderskeidelik,

word sodanige bewering juis geag, in die afwesigheid van getuienis tot die teendeel.
(2) Die feit dat verskillende resultate verkry word by agtereenvolgende pogings om die asmassalas
te bepaal van ’n as wat deel van ’n aseenheid is, bewys nie opsigself dat die massalas wat in ’n vervolging
beweer is, verkeerd is nie.
(3) By ’n vervolging weens ’n beweerde misdryf ingevolge regulasie 241, word enige afstand in
meter in die klagstaat of dagvaarding beweer, wat gebruik is om die maksimum toelaatbare massalas van
enige groep asse te bereken, as korrek geag in die afwesigheid van getuienis tot die teendeel.
(4) Die massalaste van al die individuele asse van—
(a)

’n aseenheid, kan saamgevoeg word om die bruto massalas van sodanige aseenheid te
verkry;

(b)

’n groep asse, kan saamgevoeg word om die bruto massalas van sodanige groep van asse te
verkry;

(c)

’n voertuig, kan saamgevoeg word om die bruto massalas van sodanige voertuig te verkry;
of

(d)

’n kombinasie van voertuie, kan saamgevoeg word om die bruto massalas van sodanige
kombinasie van voertuie te verkry.

(5) Ondanks andersluidende bepalings van hierdie regulasies, waar ’n motorvoertuiglisensie
uitgereik is aan ’n eienaar van ’n motorvoertuig vir daardie voertuig, is so ’n eienaar nie bevoeg om, met
betrekking tot die jaar waarop sodanige lisensie van toepassing is, te bewys dat die tarra vir sodanige
voertuig óf groter óf kleiner is as die tarra waarop die gelde betaalbaar vir sodanige lisensie bereken is nie:
Met dien verstande dat die bepalings van hierdie subregulasie nie van toepassing is nie ten opsigte van ’n
eienaar van ’n motorvoertuig wat vervolg word weens, en skuldig bevind word aan, ’n oortreding van artikel
67 van die Wet, waar sodanige oortreding verband hou met die tarra bedoel in hierdie regulasie.
249. Sekere voertuie van bepalings van hierdie Deel vrygestel
(1) Behalwe vir ’n teëspoedwa, is enige voertuig wat ’n boormasjien, ’n mobiele hyskraan, ’n
vurkhyser, ’n buidelwa, ’n padmaakmasjien, ’n grondverskuiwingsmasjien, ’n uitgrawingsmasjien, ’n
konstruksiemasjien of ’n laaimasjien is, vrygestel van die bepalings van hierdie Deel, uitgesonderd van die
bepalings van regulasies 234 tot 245: Met dien verstande dat—
(a)

geen sodanige voertuig op die ryvlak van ’n openbare pad gebruik mag word nie gedurende
die tydperk tussen sonsondergang en sonsopkoms en op enige ander tyd wanneer persone
en voertuie op die openbare pad, weens onvoldoende lig of ongunstige
weersomstandighede, nie duidelik onderskeibaar is op ’n afstand van 150 meter nie;

(b)

die bestuurder van so ’n voertuig op die ryvlak van ’n openbare pad die voertuig moet stop
en, waar moontlik, dit van die ryvlak af moet ry indien dit nodig is om ander voertuigverkeer
te laat verbygaan; en

(c)

geen sodanige voertuig, uitgesonderd ’n mobiele hyskraan wat gebruik word om enige
gevaar of obstruksie op ’n deurpad te verwyder, op ’n deurpad gebruik mag word nie.

(2) Enige voertuig, met inbegrip van ’n trekker, wat nie ’n goederevoertuig is nie en wat uitsluitlik
gebruik word vir bona fide landbou-, tuinbou-, wynbou- of pastorale werk, is wanneer dit op ’n openbare
pad gebruik word, vrygestel van die bepalings van hierdie Deel, uitgesonderd van die bepalings van
regulasies 234 tot 245, vir sover dit betrekking het op die tarra, bruto voertuigmassa en maksimum
toelaatbare trekvoertuigmassa: Met dien verstande dat—
(a)

geen sodanige voertuig op die ryvlak van ’n openbare pad gebruik mag word nie gedurende
die tydperk tussen sonsondergang en sonsopkoms en op enige tyd wanneer persone en
voertuie op die openbare pad, weens onvoldoende lig of ongunstige weersomstandighede,
nie duidelik onderskeibaar is op ’n afstand van 150 meter nie;

(b)

die bestuurder van so ’n voertuig op die ryvlak van ’n openbare pad die voertuig moet stop
en, waar moontlik, dit van die ryvlak af moet ry indien dit nodig is om ander voertuigverkeer
te laat verbygaan; en

(c)

geen sodanige voertuig op ’n deurpad gebruik mag word nie.
Deel V
Bepalings met betrekking tot passasierdraende voertuie

250. Skoolkinders en persone mag nie teen vergoeding in goedere-afdeling van motorvoertuig
vervoer word nie
(1) Niemand mag op ’n openbare pad skoolkinders in die goederekompartement van ’n
motorvoertuig teen vergoeding vervoer nie.

(2) Niemand mag enige ander persoon in die goederekompartement van ’n motorvoertuig teen
vergoeding vervoer nie: Met dien verstande dat die bepalings van hierdie subregulasie nie van toepassing
is nie op ’n voertuig wat aan die bepalings van die NLLTA voldoen.
251. Kante en dak
(1) Niemand mag op ’n openbare pad ’n minibus, midibus of bus gebruik nie, tensy—
(a)

die kante van die passasierskompartement van ’n minibus, midibus of bus tot ’n hoogte van
minstens 600 millimeter vanaf die vloer met materiaal wat duursaam en weerbestand is
toegemaak is;

(b)

sodanige minibus, midibus of bus van ’n weerbestande dak voorsien is.

(2) Niemand mag ’n midibus, ’n minibus of bus wat gebruik word kragtens ’n operateurslisensie
uitgereik ooreenkomstig die bepalings van die NLTTA en vir die eerste keer na 5 Oktober 2001 geregistreer
is, op ’n openbare pad gebruik nie, tensy die hoogte, langs die langshartlyn tussen die vloer en die laagste
deel van die dakstruktuur van daardie bus of minibus, tussen die vloer en die plafon van die onderdek van
’n dubbeldekkerbus, na gelang van die geval,
(a)

in die geval van ’n bus wat staande persone vervoer, kragtens regulasie 263, minstens 1,75
meter is in die dele waar persone kan staan;

(b)

in die geval van ’n minibus wat nie staande persone vervoer nie, minstens 1,5 meter is; en
in die geval van ’n midibus minstens 1,75 meter is; en

(c)

in die geval van ’n snelvervoerbus of ’n snelvervoerbustrein minstens 1,9 meter is.

(3) ’n Minibus of midibus wat kragtens ’n operateurslisensie uitgereik ooreenkomstig die bepalings
van die NLTTA gebruik word, mag nie staande persone vervoer nie.
252. Ingange, uitgange en nooduitgange van minibusse en busse
(1) (a) ’n Minibus, midibus of bus wat gebruik word ingevolge ’n operateurslisensie uitgereik
ooreenkomstig die bepalings van die NLTTA moet toegerus wees met minstens een passasiersingang vanaf
die linkervoorkant van daardie voertuig. Met dien verstande dat die bepalings van hierdie subregulasie nie
van toepassing is nie op ’n dubbeldekkerbus wat oor ’n passasiersingang aan die agterkant wat na die
passasierskompartement lei, beskik;
(b) ’n Minibus, midibus of bus moet oor minstens een nooduitgang vir elke 12 persone aan die
regter- of linkerkant van die agterkant daarvan beskik:
Met dien verstande dat ’n deur wat vir die gebruik van die bestuurder van daardie minibus, midibus of bus
geïnstalleer is en wat vir passasiers toeganklik is as sodanige nooduitgang geag kan word.
(c) ’n Bus of die onderdek van ’n dubbeldekkerbus moet oor ’n nooduitgang beskik—
(i) aan beide kante in die vloer; of
(ii) aan beide kante na die voor- of agterkant:
Met dien verstande dat, in die geval van ’n enkeldekkerbus mag ’n nooduitgang in die dak van daardie bus
in plaas van die nooduitgange aan beide kante vereis, geïnstalleer word.
(d) Die boonste dek van ’n dubbeldekkerbus moet oor die volgende nooduitgange beskik—
(i) aan die agterkant; of
(ii) aan beide kante en in die dak van daardie boonste dek;
(iii) en die aantal nooduitgange moet eweredig regdeur die voertuig versprei wees; en
(e) ’n Nooduitgang moet oor afmetings van minstens 800 by 400 millimeter of 700 by 500
millimeter beskik en moet van beide die binne- en buitekant oopgemaak kan word en moenie na binne
oopmaak nie.

(f) ’n Nooduitgang mag nie so geplaas wees dat passasiers deur ’n goedere-afdeling van ’n
minibus of bus of via die trappe van ’n dubbeldekkerbus moet gaan om die nooduitgang te bereik nie.
(g) Ontsnapluike, uitslaanvensters of uitslaanpanele kan gebruik word as nooduitgange, en indien
’n minibus of bus teen vergoeding gebruik word, moet sodanige luike, vensters of panele met die woord
“nooduitgang” en “emergency exit” aan die binnekant en buitekant in letters van minstens 50 millimeter in
hoogte, gemerk word.
(h) ’n Deur wat die afmetings en gebruikskenmerke bedoel in paragraaf (e) het, kan as ’n
nooduitgang gebruik word.
(i) Geen ingang vir persone, behalwe die bestuurder, mag aan die regterkant van die langshartlyn
van ’n minibus of bus wat teen vergoeding gebruik word, voorsien word nie.
Met dien verstande dat hierdie bepaling nie van toepassing is nie op ’n snelvervoerbus, ’n
snelvervoerbustrein of ’n snelvervoer-voerbus of midibus.
(2) In die geval van ’n minibus of bus wat vanaf ’n goederevoertuig omgebou is, word die vereistes
van paragrawe (a), (b), (c), (f), (g) en (h) van sub-regulasie (1) geag aan voldoen te wees, indien openinge
wat aan die vereistes van paragraaf (e) van subregulasie (1) voldoen, voorsien word.
Met dien verstande dat die nooduitgange wat in enige minibus, midibus of bus wat kragtens ’n
operateurslisensie uitgereik ingevolge die bepalings van die NLTTA en vir die eerste keer op of na 1 Julie
2009 geregistreer is geïnstalleer is, moet voldoen aan die vereistes van standaardspesifikasie SANS 20107
“Eenvormige bepalings betreffende die goedkeuring van kategorie M2- of M3-voertuie ten aansien van die
algemene konstruksie daarvan”.
(3) Nieteenstaande die vereistes van subregulasie (1) en (2) hierbo, moet snelvervoerbusse en
snelvervoerbustreine minstens oor die volgende aantal, grootte en posisie van deure beskik—
(a)

snelvervoerrompbus – twee deure aan die regterkant en een nooduitgang aan die linkerkant;

(b)

snelvervoerrompbustrein – drie deure aan die regterkant en twee nooduitgange aan die
linkerkant;

(c)

snelvervoer- komplementêre bus – een deur aan die linkerkant en twee deure aan die
regterkant;

(d)

snelvervoer- komplementêre bustrein – een deur aan die linkerkant en drie deure aan die
regterkant; en

(e)

deure aan die regterkant moet oor ’n onbesette opening van minstens 1 100 millimeter
beskik en deure aan die linkerkant moet beskik oor ’n onbesette opening van minstens:
(i) 650 millimeter in die geval van ’n snelvervoerrompbus of snelvervoerrompbustrein; en
(ii) 850 millimeter in die geval van ’n snelvervoer- komplementêre bus of snelvervoerkomplementêre bustrein;

(f)

die hoek van die verskeie deurstrukture aan die regterkant moet 6,0 meter, en 3,8 meter
wees en vir enige dubbeldeure 1,4 meter (met 200 millimeter toleransie).

(4) Die vloerhoogte bokant die grond by die deure aan die regterkant van ’n snelvervoerbus of ’n
snelvervoerbustrein is gelyk aan of minder as 940 millimeter (30 millimeter toleransie) of moet minder as
500 millimeter wees.
253. Ingange en uitgange moet voorsien wees van deure
Niemand mag ’n minibus, midibus of bus op ’n openbare pad gebruik nie, tensy—
(a)

elke ingang of uitgang van die minibus, midibus of bus voorsien is van ’n deur of ander
effektiewe versperring; en

(b)

sodanige deur of versperring behoorlik toe is wanneer die minibus, midibus of bus beweeg
en daar persone daarop is.

254. Trappe
Die trappe na die boonste dek van ’n dubbeldekkerbus moet voorsien wees van ’n handreling aan elke kant
sowel as ’n afskorting of skerm aan weerskante van die trap wat sterk genoeg is om te voorkom dat iemand
van die kant van enige trap afgly.
255. Gange
(1) Niemand mag die volgende op ’n openbare pad gebruik nie—
(a)

’n minibus gebruik kragtens ’n operateurslisensie wat uitgereik is ooreenkomstig die
bepalings van die NLTTA en vir die eerste keer na 4 September 2006 geregistreer is tensy
daardie minibus oor ’n onbelemmerde gang in die lengte daarvan beskik wat minstens—
(i) 300 millimeter wyd is vanaf die vloer tot sitplekvlak; en
(ii) 350 millimeter wyd is bokant enige armleunings.

(2) Niemand mag ’n midibus of bus op ’n openbare pad gebruik nie wat kragtens ’n
operateurslisensie uitgereik ooreenkomstig die bepalings van die NLTTA en vir die eerste keer na 4
September 2006 geregistreer is, gebruik nie, tensy die passasierskompartement van daardie midibus of bus
oor ’n onbelemmerde gang in die lengte met ’n kruisgang beskik welke gange minstens—
(i) 300 millimeter wyd is vanaf die vloer tot sitplekvlak; en
(ii) 350 millimeter bokant enige armleunings wyd is.
Met dien verstande verder dat in die geval van ’n snelvervoerbus of snelvervoerbustrein die breedte van die
gange minstens—
(i) 620 millimeter breed is gemeet op enige punt vir voertuie met ’n vloerhoogte van 940
millimeter (30 millimeter toleransie); en
(ii) 450 millimeter breed is gemeet op enige punt vir voertuie met ’n vloerhoogte van hoogstens
500 millimeter.
256. Sitplekke
(1) Niemand mag ’n minibus, midibus of bus op ’n openbare pad gebruik nie wat kragtens ’n
operateurslisensie in ooreenstemming met die bepalings van die NLTTA gebruik word, tensy die
bestuurdersitplek van daardie minibus, midibus of bus verstelbaar is en daar ’n afskorting reg agter die
sitplek is en dit so geplaas is dat die bestuurder genoeg spasie het om die minibus, midibus of bus te beheer.
(2) Behoudens subregulasie (3), mag niemand ’n minibus op ’n openbare pad wat vir die eerste keer
op of na 4 September 2006 geregistreer is en kragtens ’n operateurslisensie uitgereik ooreenkomstig die
bepaling van die NLTTA gebruik word, gebruik nie, tensy ’n sitplek wat vir ’n passasier in daardie minibus
voorsien word, beskik oor—
(a)

’n rugleuning waarvan—
(i) die bokant minstens 350 millimeter vanaf die sitplekvlak moet wees;
(ii) die onderkant hoogstens 200 millimeter van die sitplekvlak moet wees; die wydte, met
inbegrip van die raam, minstens 340 millimeter moet wees vir elke passasier vir wie
sitplekakkommodasie op die sitplek verskaf word;

(b)

’n sitplekhoogte van die vloer of voetrus van daardie sitplek op sitplekvlak van minstens
250 millimeter, behalwe waar ’n sitplek oor die wielboog geposisioneer is en geen
beperking van toepassing is nie;

(c)

’n sitplekdiepte van die voorkant van die sitplek tot die voorkant van die rugleuning van
minstens 340 millimeter;

(d)

’n sitplekwydte ooreenkomstig regulasie 233 (2);

(e)

in die geval van ’n sitplek wat na ’n afskorting of soortgelyke obstruksie kyk, ’n horisontale
afstand tussen die voorkant van die rugleuning van daardie sitplek tot by die afskorting of
obstruksie van minstens 570 millimeter;

(f)

indien sitplekke na mekaar toe kyk, ’n horisontale afstand tussen die voorkante van die
rugleunings van daardie sitplekke op sitplekvlak van minstens 1 200 millimeter;

(g)

indien sitplekke in dieselfde rigting kyk, ’n horisontale afstand tussen die voorkant van die
rugleuning van elk van daardie sitplekke, op sitplekvlak, en die agterkant van die rugleuning
van die voorste sitplek van minstens 570 millimeter.

(3) Waar in subregulasie (2) verwys word na ’n maksimum of minimum afmeting, is ’n speling van
10 millimeter meer as enige sodanige maksimum en minder as enige sodanige minimum toelaatbaar.
(4) Geen sitplek in ’n bus mag na ’n ingang gekeer wees of ’n sykant van die sitplek oorkant ’n
ingang hê nie, tensy ’n reling of afskorting tussen die sitplek en ingang voorsien is: Met dien verstande dat
’n reling aan die sitplek geheg kan word indien die sykant van die sitplek na ’n ingang gekeer is.
(5) Elke sitplek in ’n minibus, midibus of bus moet veilig aan daardie minibus, midibus of bus
vasgeheg wees.
(6) Behoudens subregulasie (3) mag niemand ’n minibus, midibus of bus wat vir die eerste keer na
4 September 2006 geregistreer is en gebruik word kragtens ’n operateurslisensie uitgereik ooreenkomstig
die bepaling van die NLTTA gebruik nie, tensy ’n sitplek vir ’n passasier in daardie minibus, midibus of
bus verskaf word wat beskik oor—
(a)

’n rugleuning waarvan—
(i) die bokant minstens 600 millimeter vanaf die sitplekvlak moet wees; die wydte, met
inbegrip van die raam minstens 400 millimeter op sitplekvlak moet wees, en die bokant
kan vernou word tot ’n wydte van meer as 250 millimeter of, indien die sitplekontwerp
’n integrale koprus insluit, kan die bokant vernou word tot ’n wydte van 200 millimeter
vir elke passasier vir wie sitplekakkommodasie op daardie sitplek verskaf word;

(b)

’n sitplekhoogte vanaf die vloer of voetrus van daardie sitplek tot sitplekvlak van minstens
400 millimeter, behalwe waar ’n sitplek oor ’n wielboog geposisioneer is en geen sodanige
beperking van toepassing is nie;

(c)

’n sitplekdiepte vanaf die voorkant van die sitplek tot die voorkant van die rugleuning van
minstens 400 millimeter;

(d)

’n sitplekwydte ooreenkomstig regulasie 233 (2);

(e)

indien ’n sitplek na ’n afskorting of soortgelyke obstruksie kyk, ’n horisontale afstand tussen
die voorkant van die rugleuning van daardie sitplek op sitplekvlak tot daardie afskorting of
obstruksie van minstens 600 millimeter;

Met dien verstande dat in die geval van ’n snelvervoerbus of snelvervoerbustrein die hoek gemeet van een
deel van ’n sitplek tot dieselfde deel van die sitplek voor daardie sitplek op sitplekvlak minstens 730
millimeter moet wees;
(f)

indien sitplekke na mekaar toe kyk, ’n horisontale afstand tussen die voorkante van die
rugleunings van daardie sitplekke van minstens 1 300 millimeter;

Met dien verstande dat in die geval van ’n snelvervoerbus of snelvervoerbustrein dit minstens 1 460
millimeter moet wees;
(g)

indien sitplekke in dieselfde rigting kyk, ’n horisontale afstand tussen die voorkant van die
rugleuning van enige van daardie sitplekke, op sitplekvlak, en die agterkant van die sitplek
voor daardie sitplek van minstens 600 millimeter;

Met dien verstande dat in die geval van ’n snelvervoerbus of snelvervoerbustrein dit minstens 730
millimeter moet wees;

(h)

sitplekke en ankers wat voldoen aan die vereistes van SANS 1429 “Sterkte van sitplekke en
hul ankers” of SANS 1564 “Die sterkte van sitplekke (en hul ankers) van groot
passasiersbusse”.

(7) Geen opvou- of jokkiesitplek word in enige minibus of midibus wat vir die eerste keer op of na
4 September 2006 geregistreer is en bedryf word kragtens ’n operateurslisensie ooreenkomstig die
bepalings van die NLTTA toegelaat nie.
(8) Nie meer as een voorsitplek vir ’n passasier mag in ’n minibus of midibus wat teen vergoeding
bedryf word en wat vir die eerste keer op of na 4 September 2006 geregistreer is verskaf word nie: Met dien
verstande dat die bepalings van hierdie subregulasie nie op ’n minibus of midibus wat teen vergoeding
bedryf word en wat vir die eerste keer op of na 1 Maart 2014 geregistreer is van toepassing is nie.
(9) Waar daar in subregulasie (6) verwys word na maksimum of minimum afmetings, is ’n
toleransie van 10 millimeter bo sodanige maksimum en onder sodanige minimum toelaatbaar.
(10) In die geval van ’n snelvervoerbus of ’n snelvervoerbustrein is die volgende bykomende
vereistes van toepassing—
(a)

sitplekke wat vorentoe of agtertoe kyk moet sodanig gerangskik wees dat daar hoogstens
vier sitplekke in ’n ry is en hoogstens twee pare sitplekke in ’n ry is, behalwe dat die agterste
ry meer sitplekke kan hê;

(b)

sitplekke is toelaatbaar in die draaitafelarea van ’n snelvervoerbustrein met dien verstande
dat die passasiers beskerm is van die uitwerking van relatiewe beweging van dele van die
bus wanneer die bustrein draai;

(c)

sitplekke wat opgeslaan kan word om meer vloerspasie te bied is nie toelaatbaar nie,
behalwe in gevalle waar spasie vir ’n rolstoel verskaf word; en

(d)

sitplekke wat na die kant toe kyk, is toelaatbaar.

257. Goedere op minibus vervoer of bus wat persone teen vergoeding vervoer
Niemand mag goedere in ’n minibus of bus wat persone teen vergoeding vervoer, vervoer nie, tensy
die goedere—
(a)

in ’n geskikte goedere-afdeling of -houers geplaas is;

(b)

so geplaas word dat dit nie ’n gevaar vir sodanige persone inhou nie; en

(c)

nie enige ingang, uitgang of loopgang van sodanige minibus of bus versper nie.

258. Vensters en voorruite
(1) ’n Minibus of bus wat teen vergoeding gebruik word—
(a)

moet ’n aaneenlopende ry vensters aan die linker- en regtersy van die passasiersafdeling hê
en sodanige vensters, uitgesonderd die vensters van ingangs- en uitgangsdeure en die eerste
en die laaste syvensters, moet elk ’n raam hê, in die geval van—
(i) ’n minibus, van minstens 345 millimeter by 450 millimeter; en
(ii) ’n bus, van minstens 450 millimeter by 450 millimeter;

(b)

moet ’n totale vensteroppervlakte van minstens 25 persent van die vloeroppervlakte van die
passasiersafdeling hê;

(c)

moet vensters hê wat ewe ver oopgemaak kan word sodat die totale oppervlakte van die oop
ruimtes nie minder as vyf persent van die vloeroppervlakte van die passasiersafdeling is nie,
uitgesonderd in die geval van ’n bus met ’n stelsel van gedwonge ventilasie wat meganies
opgewek word, hetsy die bus staande of in beweging is; en

(d)

kan ander vensters hê bo en behalwe dié in paragrawe (a), (b) en (c) genoem.

(2) Minstens elke alternatiewe venster aan elke kant van ’n minibus of bus wat teen vergoeding
gebruik word, uitgesonderd ’n bus met gedwonge lugreëling wat meganies opgewek word, hetsy die bus
staande of in beweging is, moet oopgemaak kan word.
(3) Geen venster van ’n bus wat teen vergoeding gebruik word, mag op so ’n wyse oopgemaak kan
word dat iemand wat in ’n normale posisie sit, sy of haar elmboog by die venster kan uitsteek nie.
(4) Elke vensterruit, voorruit en deursigtige afskorting van ’n minibus of bus wat teen vergoeding
gebruik word, moet in ’n stewige, heel en deursigtige toestand gehou word.
259. Brandstofbakke, ensovoorts
(1) ’n Minibus of bus wat teen vergoeding gebruik word—
(a)

moet brandstoftenks, brandstofbakke en brandstofpype hê wat vry van lekke is en wat nie
binnekant die bak of stuurkajuit geplaas is nie; en

(b)

moet die vulopening van ’n brandstoftenk aan die buitekant van die bak of stuurkajuit
geplaas hê.

(2) Geen hoofbrandstoftenk van ’n bus wat teen vergoeding gebruik word, mag naby die enjin
geplaas word nie.
260. Brandblussers
(1) Elke minibus wat teen vergoeding gebruik word, moet in ’n maklik bereikbare plek minstens
een brandblusser hê wat van die—
(a)

droë poeiertipe is, met ’n inhoud van ten minste een kilogram; of

(b)

halogeenkoolwaterstof tipe (BCF) is, met ’n inhoud van ten minste een kilogram,

En moet in ’n goeie werkende toestand wees.
(2) Elke bus wat teen vergoeding gebruik word, moet in ’n maklik bereikbare plek minstens een
brandblusser hê wat van die—
(a)

droë poeiertipe is, met ’n inhoud van minste twee en ’n half kilogram; of

(b)

halogeenkoolwaterstof tipe (BCF) is, met ’n inhoud van ten minste een kilogram,

en moet in ’n goeie werkende toestand wees.
261. Truspieëls
Benewens die truspieël wat vir motorvoertuie in regulasie 204 voorgeskryf word, moet elke bus wat
teen vergoeding gebruik word, toegerus wees met ’n tru-spieël wat die bestuurder van die bus, wanneer hy
of sy in die stuurposisie is, in staat stel om ’n spieëlbeeld van elke ingang en uitgang van die bus te sien.
262. Kantelhoek
(1) Niemand mag ’n dubbeldekkerbus op ’n openbare pad gebruik nie, tensy sodanige bus in staat
is om van die regop posisie sydelings tot ’n hoek van minstens 23 grade in beide rigtings oor te hel, sonder
om om te slaan, terwyl—
(a)

elke sitplek op die bodek van die bus ’n massa van 68 kilogram op het;

(b)

’n bykomende massa van 68 kilogram op die bodek van die bus geplaas word om ’n
kondukteur te verteenwoordig;

(c)

die goedere-afdeling op die bodek van die bus, indien daar een is, vol gelaai is;

(d)

met uitsondering van ’n massa van 68 kilogram op die bestuursitplek, die onderdek van die
bus leeg is; en

(e)

die bus gereed is vir die pad, behalwe dat die brandstoftenk leeg is.

(1A) Niemand mag ’n minibus, midibus of enkeldekkerbus op ’n openbare pad na 4 September
2006 gebruik nie, tensy daardie minibus, midibus of enkeldekkerbus in beide rigtings vanaf die regop
posisie teen ’n hoek van minstens 28 grade na die kant toe kan kantel sonder om om te slaan terwyl daar ’n
lading van 68 kilogram op elke sitplek is.
(1B) Ten einde ’n sertifisering van padwaardigheid ten aansien van ’n dubbeldekker- of
enkeldekkerbus, wat ’n midibus insluit, uit te reik, kan ’n ondersoeker die voorlegging van ’n
vervaardigersertifikaat of ander soortgelyke sertifikaat vereis wat sertifiseer dat sodanige minibus, midibus
of bus aan die vereistes van subregulasie (1) voldoen.
(2) Ten einde ’n sertifisering van padwaardigheid ten aansien van ’n dubbeldekkerbus uit te reik,
kan ’n ondersoeker van voertuie die voorlegging van ’n vervaardiger se sertifikaat of ander dergelike
sertifikaat vereis wat sertifiseer dat sodanige bus aan die bepalings van subregulasie (1) voldoen.
263. Staande persone
(1) Niemand mag ’n bus op ’n openbare pad gebruik waarin ’n persoon—

(c)

(a)

op die bodek, trappies, trap of oop platform; –

(b)

in die dwarsgang in regulasie 255 bedoel; of

in enige area van ’n bus wat vir die eerste keer na 4 September 2006 geregistreer is met ’n
plafonhoogte van minder as een komma sewe vyf meter staan nie behalwe wanneer hy in of uit die
bus klim; en met ’n operateurslisensie waarin ’n persoon toegelaat word om te staan.

(2) Die maksimum aantal staande persone wat in ’n bus vervoer mag word, word bereken
ooreenkomstig die formule—
A – B
C

in welke formule—
(a)

“A” die totale onbelemmerde vloerruimte in vierkante meter van die bus verteenwoordig;

(b)

“B” die totale onbelemmerde vloerruimte in vierkante meter van die plekke in subregulasie
(1) genoem, verteenwoordig; en

(c)

“C” die syfer nul komma een twee vyf verteenwoordig, synde die onbelemmerde
vloerruimte in vierkante meter wat vir elke staande persoon beskikbaar moet wees.

Met dien verstande dat in die geval van ’n snelvervoerbus of snelvervoerbustrein hierdie syfer nul komma
een ses is.
(3) ’n Bus wat staande persone vervoer, moet toegerus wees met genoeg vashoustroppe,
handrelings of gryphandvatsels vir alle staande persone.
(4) Niemand mag ’n minibus waarin ’n persoon toegelaat word om te staan teen vergoeding op ’n
openbare pad bedryf nie, behalwe indien daar aan die bepalings van subregulasies (1), (2) en (3) wat met
die nodige veranderinge van toepassing is, voldoen word.
264. Spesifieke bepalings betreffende skoolbusse
Ondanks die bepalings van regulasies 232, 233, 252 en 256, in die geval van ’n skoolbus wat
geregistreer is voor 1 April 1991, moet—
(a)

die getal persone wat op enige sitplek toegelaat word, bepaal word teen die skaal van 330
millimeter per persoon, gemeet by die breedste deel van die sitplek met die deure toe: Met
dien verstande dat die bepalings van regulasie 231 nie van toepassing is nie;

(b)

’n sitplek—
(i) ’n rugleuning hê waarvan—
(aa)

die bokant minstens 300 millimeter van die sitplekvlak af is; en

(bb)

die onderkant hoogstens 75 millimeter van die sitplekvlak af is;

(ii) ’n hoogte hê, vanaf die vloer of voetrus van sodanige sitplek tot by die sitplekvlak, van
minstens 300 millimeter en hoogstens 460 millimeter;
(iii) ’n diepte hê, vanaf die voorkant van die sitplek tot by die voorkant van die rugleuning
daarvan, van minstens 300 millimeter;
(iv) ’n breedte hê ooreenkomstig die bepalings van paragraaf (a);
(v) waar daardie sitplek met sy voorkant in dieselfde rigting as ’n ander sitplek gekeer is,
’n horisontale afstand op sitplekvlak hê tussen die voorkant van die rugleuning van
enige sodanige sitplek en die agterkant van die rugleuning van die sitplek voor
eersgenoemde sitplek, van minstens 530 millimeter;
(vi) waar daardie sitplek met die voorkant na ’n afskorting of dergelike versperring gekeer
is, ’n horisontale afstand op sitplekvlak hê tussen die voorkant van die rugleuning van
sodanige sitplek en sodanige afskorting of versperring, van minstens 530 millimeter;
en
(vii) waar daardie sitplek met sy voorkant na die voorkant van ’n ander sitplek gekeer is, ’n
horisontale afstand op sitplekvlak hê tussen die voorkante van die rugleunings van
sodanige sitplekke, van minstens een komma nul ses meter; en
(c)

vir die doel om die getal persone vas te stel wat op sodanige bus vervoer kan word, die
massa van ’n persoon tesame met sy of haar persoonlike besittings op 45 kilogram gereken
word.

264A. Bestemmingsaanwysers
(1) ’n Bus wat persone teen vergoeding vervoer op ’n vasgestelde roete, ’n skoolbus uitgesluit, kan
vooraan met ’n bestemmingsaanwyser toegerus wees waarop die bestemming van, of roete gevolg deur,
sodanige bus duidelik aangedui moet wees.
(2) Die bestemmingsaanwysers moet van ’n elektroniese soort wees, of van ’n hand roller soort, wat
op en af gerol kan word om of die sekondêre- of hoofbestemming aan te dui.
(3) ’n Amber lamp moet die bestemmingsaanwyser verlig gedurende die tydperk tussen
sonsondergang en sonsopkoms en op enige ander tyd wanneer, as gevolg van onvoldoende lig of ongunstige
weersomstandighede, persone en voertuie op ’n openbare pad nie duidelik onderskeibaar is op ’n afstand
van 150 meter onderskeibaar is nie.
HOOFSTUK VII
Geskiktheid van operateurs
265. Klasse van motorvoertuie ten aansien waarvan operateur geregistreer moet word
(1) ’n Operateur word geregistreer ten aansien van ’n—
(a)

goederevoertuig waarvan die bruto voertuigmassa 3 500 kilogram oorskry;

(b)

teëspoedwa; en

(c)

motorvoertuig waarop regulasies 273 tot 283 van toepassing is soos bedoel in regulasie 274;

(d)

bus;

(e)

midibus;

(f)

minibus—
(i) waarvan die bruto voertuigmassa 3 500 kilogram oorskry; of
(ii) wat ontwerp of aangepas is vir die vervoer van 12 of meer persone, met inbegrip van
die bestuurder; en

(g)

motorvoertuig gebruik vir die vervoer van persone teen vergoeding, wat in die Republiek
geregistreer is.

(2) Die bepalings van subregulasie (1) is nie van toepassing nie op ’n motorvoertuig bedoel in
subregulasie (1) wat—
(a)

die eiendom van die Departement van Verdediging is;

(b)

op ’n openbare pad gebruik word met die magtiging van ’n tydelike of spesiale permit,
motorhandelnommer, motorhandelaarslisensie of ’n motortransportlisensie, na gelang van
die geval;

(c)

nie op ’n openbare pad gebruik word nie, en by die toepassing van hierdie paragraaf, word
die uitdrukking “op ’n openbare pad gebruik” nie uitgelê om die teenwoordigheid in te sluit
nie van sodanige motorvoertuig op ’n openbare pad vir die doel om—
(i) na die eienaar se perseel bestuur te word ten einde dit in ontvangs te neem;
(ii) ’n openbare pad van die eienaar se een perseel na ’n ander, vir ’n afstand van hoogstens
een kilometer oor te steek; of
(iii) na of van ’n plek te gaan waar herstelwerk aan sodanige motorvoertuig uitgevoer word
of is;

(d)

’n sleepwa is wat deur ’n trekker getrek word; of

(e)

’n motorvoertuig bedoel in regulasie 21 (1) of 21 (5) is.

266. Kategorieë van, en magtiging verleen deur, operateurskaart
(1) Die kategorieë van operateurskaarte en die magtiging daardeur verleen is—
(a)

Kategorie “G”, wat die gebruik van ’n goederevoertuig waarvan die bruto voertuigmassa
3 500 kilogram oorskry en ’n teenspoedvoertuig op ’n openbare pad, magtig;

(b)

Kategorie “D”, wat die gebruik van ’n motorvoertuig waarop regulasies 273 tot 283 van
toepassing is soos bedoel in regulasie 274 op ’n openbare pad magtig;

(c)

Kategorie “P”, wat die gebruik van ’n bus, ’n midibus, ’n minibus waarvan die bruto
voertuigmassa 3 500 kilogram oorskry, ’n minibus wat ontwerp of aangepas is vir die
vervoer van 12 of meer persone, met inbegrip van die bestuurder of ’n motorvoertuig
gebruik vir die vervoer van persone teen vergoeding op ’n openbare pad magtig.

266A. Wyse van aansoek en registrasie as operateur van gevaarlike goedere
(1) ’n Operateur van wie vereis word om kragtens regulasie 265 (1) (c) te registreer, moet by die
toepaslike registrasie-owerheid vir registrasie op vorm ROO, vervat in Bylae 2, aansoek doen.
(2) By ontvangs van die aansoek waarna in subregulasie (1) verwys word, moet die registrasieowerheid, indien oortuig dat die aansoek in orde is, daardie applikant as ’n operateur van gevaarlike goedere
registreer.
267. Wyse van registrasie van operateur, uitreiking van operateurskaart en geldigheidsduur
van operateurskaart
(1) Behoudends die bepalings van artikel 45 (1) (b) van die Wet, moet die betrokke registrasieowerheid die eienaar van ’n motorvoertuig in regulasie 265 bedoel by aansoek om die lisensiëring van die
betrokke voertuig as operateur van daardie voertuig registreer.
(2) Die registrasie-owerheid bewerkstellig die registrasie van ’n eienaar as operateur van ’n
motorvoertuig deur die motorvoertuig op die wyse voorgeskryf in regulasie 25 te lisensieer, maar—
(a)

die motorvoertuiglisensie, lisensie en operateurskaart word op vorm LKO soos aangedui in
Bylae 2 uitgereik; en

(b)

die eienaar moet by ontvangs van vorm LKO enige vorige operateurskaarte wat hy of sy ten
opsigte van die betrokke motorvoertuig het, vernietig.

Met dien verstande dat in die geval van ’n kategorie “D”-operateurskaart vir ’n motorvoertuig wat vir die
eerste keer geregistreer is 6 maande na die datum van hierdie voorbehoudsklousule, die registrasieowerheid nie sodanige operateurskaart mag uitreik nie tensy die operateur kragtens regulasie 266A
geregistreer is.
(3) Indien die registrasie-owerheid die besonderhede van ’n operateur moet voorlê aan die hoofuitvoerende beampte soos beoog in artikel 45 (2) van die Wet, kan die registrasie-owerheid, behoudens die
bepalings van regulasie 269, ’n tydelike operateurskaart soos beoog in artikel 45 (3) van die Wet op vorm
OP2 soos aangedui in Bylae 2, aan die operateur uitreik, indien die operateur nog nie in besit van ’n
operateurskaart ten opsigte van die betrokke motorvoertuig is nie.
(4) By ontvangs van die besonderhede van die operateur soos beoog in artikel 45 (2) van die Wet,
moet die hoof- uitvoerende beampte—
(a)

die geskiedenis van die operateur bedoel in artikel 50 (3) van die Wet ondersoek; en

(b)

vasstel of sy of haar operateurskaart opgeskort is.

(5) Indien die geskiedenis van die operateur aandui dat die operateur nie aan die bepalings van die
Wet voldoen nie, moet die hoof- uitvoerende beampte die operateur ingevolge artikel 50 (3) (d) van die
Wet in kennis stel.
(6) (a) Die registrasie-owerheid moet, by ontvangs van die kennisgewing beoog in artikel
45 (4) (a), aan die operateur ’n operateurskaart op vorm OP3 soos aangedui in Bylae 2 uitreik.
(b) Die operateur moet by ontvangs van die operateurskaart, enige ander vorige operateurskaart
of tydelike operateurskaart wat ten opsigte van die betrokke voertuig uitgereik is, vernietig.
(c) Die teenblad van die operateurskaart moet by die besigheidsadres van die operateur gehou
word.
(7) ’n Operateurskaart wat ten opsigte van ’n motorvoertuig uitgereik is, is geldig vanaf die datum
waarop dit uitgereik is tot die datum waarop die lisensieskyf wat ten opsigte van die betrokke motorvoertuig
uitgereik is, van nul en gener waarde word soos bedoel in regulasie 22, maar die motorvoertuig kan vir ’n
tydperk van 21 dae na bedoelde vervaldatum op ’n openbare pad gebruik word.
268. Aansoek om, en uitreiking van, duplikaat operateurskaart
Die aansoek om ’n duplikaat operateurskaart kan gedoen word by aansoek om lisensiëring van die
betrokke motorvoertuig soos beoog in regulasie 24.
269. Voorwaardes waaronder tydelike operateurskaart uitgereik word
’n Tydelike operateurskaart—
(a)

word geag ’n operateurskaart te wees vir die tydperk in paragraaf (b) bedoel;

(b)

is geldig vir ’n tydperk van drie maande vanaf datum van uitreiking, of totdat die beslissing
van die hoof- uitvoerende beampte ingevolge regulasie 267 (5) aan die operateur
bekendgemaak word, of totdat ’n operateurskaart ingevolge regulasie 267 (6) aan die
operateur uitgereik word, watter datum ook al die vroegste is;

(c)

word slegs heruitgereik deur die registrasie-owerheid wat sodanige kaart uitgereik het: Met
dien verstande dat indien die besluit van die hoof- uitvoerende beampte met betrekking tot
die operateurskaart van ’n operateur nog nie beskikbaar is nie, ’n nuwe tydelike
operateurskaart gratis uitgereik word; en

(d)

word tesame met die teenblad daarvan binne 21 dae nadat ’n operateurskaart vir die betrokke
motorvoertuig deur die operateur ontvang is, by die betrokke registrasie-owerheid
ingehandig, indien dit nie by ontvangs van die operateurskaart vernietig is nie.

270. Verandering van besonderhede
(1) Die registrasie-owerheid moet, by ontvangs van ’n kennisgewing ingevolge artikel 49 (a) van
die Wet, die register van operateurs dienooreenkomstig bywerk.

(2) Indien ’n nuwe operateurskaart vereis word, kan so ’n kaart behoudens subregulasie (3), by
betaling van die geld deur die betrokke LUR bepaal, uitgereik word.
(3) Indien ’n nuwe operateurskaart vereis word weens die verandering van die adres van die
operateur of die verandering van die toegekende lisensienommer van die motorvoertuie of motorvoertuig
van ’n operateur kragtens regulasie 29, kan sodanige kaart uitgereik word by betaling van die geld soos
deur die betrokke LUR bepaal.
(4) Ondanks die bepalings van subregulasie (3) hierbo, kan die operateurskaart slegs uitgereik word
indien bewys van verandering van besonderhede, bedoel in regulasie 32A (3), ingedien is.
271. Prosedure in geval van opskorting
(1) Indien die hoof- uitvoerende beampte ’n operateurskaart opskort ingevolge artikel 50 van die
Wet—
(a)

gebruik hy of sy vorm OP6 soos in Bylae 2 aangedui om die betrokke operateur in kennis
te stel;

(b)

stel hy of sy die registrasie-owerheid in regulasie 267 (1) bedoel in kennis; en

(c)

vereis hy of sy van ’n verkeersbeampte of ’n inspekteur van lisensies om die betrokke
motorvoertuig op te spoor en te inspekteer om te verseker dat die operateurskaart vernietig
is.

(2) Die operateur vernietig onmiddellik, by ontvangs van ’n kennisgewing van opskorting ingevolge
artikel 50 van die Wet, die operateurskaart en besorg die teenblad van sodanige kaart binne sewe dae terug
aan die registrasie-owerheid in subregulasie (1) bedoel.
(3) Die registrasie-owerheid hou, na ontvangs van die teenblad in subregulasie (2) bedoel, sodanige
teenblad op die wyse en vir die tydperk soos deur die hoof- uitvoerende beampte bepaal.
272. Wyse waarop operateurskaart op motorvoertuig vertoon moet word
’n Operateurskaart word vertoon—
(a)

indien die motorvoertuig met ’n deursigtige voorruit toegerus is, deur die operateurskaart in
’n regop posisie aan die binnekant van die voorruit te heg op so ’n wyse dat die druk op die
voorkant van die operateurskaart duidelik leesbaar is van die buitekant deur ’n persoon wat
voor of links voor sodanige motorvoertuig staan; of

(b)

indien die motorvoertuig nie met ’n deursigtige voorruit toegerus is nie, deur die
operateurskaart—
(i) in ’n opsigtelike plek op die linkerkant van die voertuig te heg op so ’n wyse dat die
druk op die voorkant van die operateurskaart van daardie kant af duidelik leesbaar is;
en
(ii) indien die operateurskaart aan die weer blootgestel is, aan die binnekant van die
deursigtige voorkant van ’n duursame waterdigte houer te heg vir beskerming.

HOOFSTUK VIII
Die vervoer van gevaarlike goedere en stowwe per pad
273. Woordomskrywings
Vir doeleindes van hierdie Hoofstuk beteken—
“bevoegde owerheid” ’n bevoegde owerheid gelys in byvoegsel 1 van die gebruikskode SABS 0229
“Verpakking van gevaarlike goedere vir pad- en spoorvervoer in Suid-Afrika”;

“gekwalifiseerde persoon” ’n persoon wat opgelei is om ’n spesifieke taak te verrig en benoem is
deur die operateur, versender of ontvanger kragtens regulasie 277;
“insident” ’n onbeplande gebeurtenis tydens die vervoer of stoor van gevaarlike goedere waarby die
lek of stort van gevaarlike goedere, of die risiko daarvan, betrokke is;
“inspekteur vir gevaarlike goedere” ’n persoon wat as sodanig aangestel is kragtens artikel 55 van
die Wet;
“multilading” meer as een tipe of gevaarklas van gevaarlike goedere of stowwe wat saam vervoer
word;
“noodreaksiestelsel” ’n stelsel wat ontwerp is om noodbemanning wat op die toneel van ’n insident
opdaag in staat te stel om van gekodeerde plakkate op die voertuig of, by afwesigheid daarvan, van die
vervoernoodkaart of gevaarlike-goedereverklaring, die identiteit van die vrag wat vervoer word, die aard
van die gevaar wat geskep word en die noodoptrede wat gedoen moet word om die gevaar te neutraliseer
te bepaal, en is soos voorgeskryf in gebruikskode SANS 10232-1 “Vervoer van gevaarlike goedere –
Noodinligtingstelsels”, Deel 1: “Noodinligtingstelsel vir padvervoer” en gebruikskode SANS 10232-3
“Vervoer van gevaarlike goedere – Noodinligtingstelsels”, Deel 3: “Noodoptredekodes”;
“ontvanger” die persoon wat gevaarlike goedere aanvaar wat vervoer is in ’n voertuig bedoel in
regulasie 274 (1);
“perseel” grond of enige gebou of ander struktuur en ook enige trein, boot, skip, vliegtuig of ander
voertuig;
“Tremkaart” die vervoernoodkaart wat die gevare en noodinligting vir ’n materiaal wat vervoer word,
lys vir gebruik tydens ’n insident deur die bestuurder of die nooddienste, indien nodig;
“versender” die persoon wat gevaarlike goedere aanbied vir vervoer in ’n voertuig bedoel in regulasie
274 (1), en ook die vervaardiger of sy of haar verteenwoordiger wat behoorlik as sodanig aangestel is; en
“Vervoernoodkaart” ’n kaart wat opgestel kan word van die stelsel van die Europese Raad van
Chemiese Vervaardigersfederasie of ooreenkomstig SANS 10232-4 waarin die gevare en noodinligting
vir ’n stof wat vervoer word gelys word vir gebruik deur die bestuurder tydens ’n insident, of deur die
nooddienste, indien nodig.
“vrygestelde hoeveelhede” daardie hoeveelhede wat vrygestel is ooreenkomstig gebruikskode SABS
0232-1 “Vervoer van gevaarlike goedere – Noodinligtingstelsels”.
273A. Inlywing van standaarde
Suid-Afrikaanse Nasionale Standaarde SANS 1518 “Vervoer van gevaarlike goedere – ontwerp van
voertuie, tenks en bykomstighede vir die vervoer van gevaarlike goedere”, SANS 10229 “Verpakking van
gevaarlike goedere vir pad- en spoorvervoer in Suid-Afrika”, SANS 10231 “Vervoer van gevaarlike
goedere – operasionele vereistes vir padvoertuie”, SANS 10232-1 “Vervoer van gevaarlike goedere –
Noodinligtingstelsels Deel 1: Noodinligtingstelsel vir padvervoer”, SANS 10232-3 “Vervoer van
gevaarlike goedere – Noodinligtingstelsels Deel 3: Noodoptredekodes”; SANS 10232-4 “Vervoer van
gevaarlike goedere – Noodinligtingstelsel Deel 4: Vervoernoodkaart” en SANS 10233 “Vervoer van
gevaarlike goedere – Middelgrote grootmaathouers vir gevaarlike stowwe” word by hierdie regulasies
ingelyf by wyse van kennisgewing deur die Minister in die Staatskoerant gepubliseer.
274. Toepassing
(1) Behoudens subregulasie (2) is hierdie Hoofstuk van toepassing ten opsigte van alle voertuie wat
in die Republiek geregistreer is, waar hulle ook al mag wees, en ten opsigte van alle ander voertuie as die
wat in die Republiek geregistreer is, wanneer hulle ook al in die Republiek is, en waarin of waarop
gevaarlike goedere vervoer word, en ten opsigte van sodanige gevaarlike goedere.
(2) Hierdie regulasies is nie van toepassing nie ten opsigte van gevaarlike goedere wat vervoer word
in hoeveelhede wat nie die vrygestelde hoeveelhede oorskry nie.

274A. Ander toepaslike wetgewing
Indien ’n bepaling van hierdie Hoofstuk in stryd is met ’n bepaling van die Wet op Plofstowwe, 1956
(Wet No. 26 van 1956), die Wet op Kernenergie, 1993 (Wet No. 131 van 1993), die Wet op
Brandweerdienste, 1987 (Wet No. 99 van 1987), die Wet op Myne en Bedrywe, 1956 (Wet No. 27 van
1956), die Wet op Omgewingsbewaring, 1989 (Wet No. 73 van 1989), die Wet op Beroepsgesondheid en
Veiligheid, 1993 (Wet No. 85 van 1993), die Wet op Gevaarhoudende Stowwe, 1973 (Wet No. 15 van
1973), en die Wet op Misstowwe, Veevoedsel, Landboumiddels en Veemiddels, 1947 (Wet No. 36 van
1947), geniet die laasgenoemde bepaling voorrang.
275. Vervoer van gevaarlike goedere verbode
(1) Niemand mag op ’n openbare pad ’n voertuig in of waarop gevaarlike goedere vervoer word
gebruik nie, tensy sodanige gevaarlike goedere vervoer word in ooreenstemming met hierdie Hoofstuk:
Met dien verstande dat—
Niemand mag op ’n openbare pad ’n voertuig waarin of waarop gevaarlike goedere vervoer word
gebruik nie, tensy sodanige gevaarlike goedere vervoer word in ooreenstemming met hierdie Hoofstuk:
Met dien verstande dat—
(a)

gevaarlike goedere wat kragtens hierdie Hoofstuk vervoer moet word in ’n voertuig ten
opsigte waarvan standaardspesifikasie SANS 1518 “Vervoer van gevaarlike goedere –
Ontwerp, konstruksie, toets, goedkeuring en onderhoud van padvoertuie en draagbare
tenks” van toepassing is—
(i) in so ’n voertuig vervoer mag word; en
(ii) aldus vervoer moet word ooreenkomstig genoemde toepaslike standaardspesifikasie
indien die voertuig waarin genoemde gevaarlike goedere vervoer word vir die eerste
keer op of na 1 Oktober 2001 geregistreer is; en

(b)

voertuie wat gevaarlike goedere vervoer ten opsigte waarvan ’n plakkaat aan die voertuig
aangebring moet word, toegerus mag word, maar na 1 Oktober 2001 toegerus moet word,
met die toepaslike plakkate voorgeskryf in gebruikskode SABS 0232-1 “Vervoer van
gevaarlike goedere – Noodinligtingstelsels”, Deel 1: “Noodinligtingstelsel vir padvervoer”.

276. Vrystellings
(1) Die Minister kan, na oorleg met die betrokke bevoegde owerheid, óf in die algemeen óf
onderworpe aan die voorwaardes wat hy of sy goed ag, by kennisgewing in die Staatskoerant ten opsigte
van ’n spesifieke besending van gevaarlike goedere wat deur enige voertuig, of klas of beskrywing van
voertuig vervoer word, vrystelling verleen van enige van of al die bepalings van hierdie Hoofstuk, en kan
enige vrystelling wat aldus verleen is, behoudens redelike kennisgewing, wysig of kanselleer.
(2) Die gevaarlike goedere gelys in die praktykskode SABS 0231-1 “Vervoer van gevaarlike
goedere – Noodinligtingstelsels” is vrygestel van die bepalings van hierdie Regulasies met betrekking tot
hoeveelheid of in die geheel, of die hoeveelhede kan ’n multivrag soos bepaal deur die faktor, aangedui in
die praktyks-kode, en vir doeleindes van die Wet, is een liter van ’n stof gelyk aan een kilogram van ’n stof.
277. Pligte van operateur, bestuurder, versender en ontvanger
(1) Die operateur, bestuurder, versender en ontvanger moet, behoudens enige bepaling tot die
teendeel in hierdie Hoofstuk vervat, die vereistes met betrekking tot die vervoer van gevaarlike goedere in
of op ’n voertuig op ’n openbare pad, soos bepaal in die standaardspesifikasies en gebruikskodes bedoel in
regulasie 273A, nakom.
(2) Die operateur, versender of ontvanger, na gelang van die geval, benoem ’n gekwalifiseerde
persoon in die gevalle en ten aansien van die take met betrekking tot die vervoer van gevaarlike goedere,
soos bepaal in die standaardspesifikasies en gebruikskodes bedoel in regulasie 273A.
(3) Behoudens die bepalings van subregulasie (2), kan die operateur, versender en ontvanger ’n
gekwalifiseerde persoon benoem vir enige doel wat deur daardie operateur, versender of ontvanger nodig
geag word met betrekking tot die vervoer van gevaarlike goedere.

278. Gevaarlike goedere moet verenigbaar wees
Die versender moet verseker dat ’n multilading van gevaarlike goedere wat op ’n voertuig vervoer
word, verenigbaar is soos voorgeskryf in Aanhangsel D by gebruikskode SABS 0232-1 “Vervoer van
gevaarlike goedere – Noodinligtingstelsels”, Deel 1: “Noodinligtingstelsel vir padvervoer”.
279. Magtiging vir klassifikasie en sertifisering van gevaarlike goedere
(1) Indien daar enige twyfel bestaan oor die toepaslike klassifikasie van gevaarlike goedere, word
die gevaarlike goedere deur ’n goedgekeurde klassifiseringsgesag geklassifiseer ooreenkomstig
gebruikskode SABS 0228 “Die identifisering en klassifisering van gevaarlike stowwe en goedere”.
(2) Gevaarlike goedere moet deur die versender vir vervoer aangebied word, verpak in verpakking
wat goedgekeur is deur ’n goedgekeurde toetsstasie en deur die goedgekeurde sertifiseringsgesag, en
gemerk op die wyse beoog in gebruikskode SABS 0233 “Tussentydse grootmaathouers vir gevaarlike
stowwe” en gebruikskode SABS 0229 “Verpakking van gevaarlike goedere vir pad- en spoorvervoer in
Suid-Afrika”.
280. Bestuurder moet opleiding ontvang
(1) ’n Operateur moet toesien dat nadat ’n datum deur die Minister deur kennisgewing in die
Staatskoerant bepaal is, die bestuurders van die voertuie waarvan hy of sy die operateur is, wat ’n
professionele bestuurspermit soos bedoel in regulasie 115 (1) ( f ) moet verkry, opleiding by ’n
goedgekeurde opleidingsinstelling ontvang om aan regulasie 117 (e) te voldoen.
(2) Elke goedgekeurde opleidingsinstelling moet ’n sillabus vir die opleiding van bestuurders bedoel
in subregulasie (1) aan die Aandeelhouerskomitee voorlê vir goedkeuring, en moet binne 90 dae nadat
relevante wetgewing of SABS-spesifikasies, wat die opleidingsmateriaal beïnvloed, gewysig is, die sillabus
weer vir goedkeuring voorlê.
(3) Die sillabus vir die opleiding van bestuurders moet minstens die volgende bevat—
(a)

die vertolking en implementering van die instruksies op ’n Tremkaart;

(b)

algemene pligte van die bestuurder voor hy of sy uitgaan op ’n roete, in die besonder, maar
nie beperk nie tot, die toestand van die voertuig, die dokumente wat in die voertuig gehou
moet word, opdragte oor die roete wat gevolg moet word, waarskuwingstekens en -toestelle
wat in die voertuig vertoon of gestoor moet word, die korrekte tipe en aantal brandblussers
waarmee die voertuig toegerus moet word en beskermende klere wat gebruik moet word;

(c)

algemene gedrag wat van ’n bestuurder op die roete verwag word, onder andere, beplanning
van stilhouplekke vir aflewerings of nagaan van die bande en voertuig, en prosedure wat in
die geval van stilhouplekke gevolg moet word, toegelate tydperke van bestuur, stappe wat
gedoen moet word indien ’n insident plaasvind;

(d)

algemene prosedure wat deur die bestuurder gevolg moet word by die bereiking van sy of
haar bestemming; en

(e)

algemene prosedure by die laai of aflaai van gevaarlike goedere.

(4) ’n Opleidingsinstelling bedoel in subregulasie (2) moet aan bestuurders sertifikate uitreik na
suksesvolle voltooiing van opleiding vir doeleindes van regulasie 117 (e).
(5) ’n Operateur moet toesien dat ’n bestuurder teoretiese en praktiese opleiding by ’n goedgekeurde
opleidingsinstelling vir die spesifieke klas gevaarlike goedere waarvoor hy of sy verantwoordelik is en
praktiese opleiding by ’n geakkrediteerde liggaam vir die spesifieke tipe voertuig wat hy of sy moet bestuur
ondergaan.
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Diensverskaffer

Kontakpersoon

Kontakbesonderhede

Straatadres

1.

Hazchemwize
(Pty) Ltd

Mnr. William
Goibaiyer

(011) 975 1278/
1283

Riggerweg 61
Spartan
Kempton Park
1625

2.

Africa Training
Centre

Mnr. Walter
Mahadoo

(031) 201 8974

Bell Grove 11
Musgrave
Durban
4001

3.

Haztranz
Training Centre

Mnr. Russel Marais

(016) 341 6280/5

Marshallstraat 34
Rensburg
Heidelberg
1438

4.

Makwedeng
Training (Pty)
Ltd

Me SCP Henning

(031) 903 2807

Postnet Suite 2
Amanzimtoti
Durban
4001

5.

Phephani
Learnerships
CC

Mnr. Lucky Ndlovu

(011) 410 0040

Jacobstraat No. 1
Kagiso
Krugersdorp
1740

6.

Primeserv HR
Solutions

Mev. MC Koortzen

(011) 472 1530

H/v. Hoofrif- en
Dobsonvilleweg
Roodepoort
1743

7.

Dantran CC

Mnr. Gavin
Bromilow

(011) 346 0547

Queenstraat 84
Alexandraweg
Lombardy East
2090

8.

Agisanang
Training and
Development

Mnr. Jackie Mokone

(012) 320 8815/
320 0692

Kantoor 421 & 422
Apollo Gebou
Kerkstraat 405
Pretoria
0001

9.

Enigma
Training &
Services CC

Mnr. Johan Rudolph

(012) 804 0562

Mopanilaan 45
Val de Grace
Pretoria
0184

10.

Ikaheng HR
Services (Pty)
Ltd

Mnr. Simphiwe
Rasmeni

(011) 394 4141

Forgeweg 55
Spartan
Kempton Park
1601

11.

Yes Yonke
Environmental
Solutions

Me Chantal Gray

(031) 701 4420/
709 3414

Eenheid 8
Cromptonstraat 92
Pinetown
3629

12.

Unitrans Fuel
& Chemical
(Pty) Ltd

Mnr. M Gordge

(011) 869 8400

H/v. Heidelberg- &
Rand Lughaweweg
Tulisa Park
2197

13.

He & She
Driver Training
Centre

Me Elize Korf

(021) 931 8214

Duncanweg 1
Beaconvale
7500

14.

Engen
Petroleum
Limited

Mnr. Fred
Groenewald

(021) 403 4911

Engen Court
Thibualt Plein
Kaapstad
8000

15.

Tanker
Services

Mnr. Greg Hill

(011) 821 6843

Barlowstraat 250
Industries West
Germiston
1400

16.

SA Training
Services

Me Anette Hoff

(011) 315 8932

Nupensingel 216
Palms Kantoorpark
Midrand
1685

BYLAE
No.

Diensverskaffer

Kontakpersoon
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1.

Value Logistics

Mnr Hennie
Koch

011 570 2106

Broueryweg 49,
Isando, 1600

2.

National Hazchem
Training

Owen Geland

021 607 1907
083 324 3032

Tweede Laan 150,
Rondebosch-oos,
Kaapstad, 7780

The Skills Matrix

Elize
Luscombe

011 366 2116

3.

Koedoestraat 45,
Birchleigh, Kempton
Park, 1618

083 442 7106
4.

Zulaka Consulting

Zulaka De Waal

Bachersingel 06,
Pearl View, Paarl,
7646

041 451 1741
083 282 6630

Suite 148 Pick n Pay,
Commercial Road,
Sidwell, Port
Elizabeth, 6001

011 975 7312

Ou Sanlam Gebou,
2de Vloer
H/v. Kemptonweg en
Margaretlaan
Kempton Park 1620

031 266 2806

Constance
Cawstonweg 27,
Westville, Durban,
3629

044 690 4976
082 215 4976

Daleystraat 29,
Mosselbaai, 6506

021 408 2175

BP Waterfront,
Haweweg, Potswood
Ridge, Kaapstad,
8012

5.

AL Training

Allan Liston

Straatadres

Transvaal Training

Steven
Rademan

7.

Indaba Training CC

Mnr Gavin
Futcher

8.

Breerivier Training

Marietjie
Struwig

9.

BP South Africa
(Pty) Ltd

Jeremy
Cupido

10.

Haz-Train

Trevor
Rossouw

031 206 0390
082 807 8417

Umbiloweg 600A,
Durban, 4120

11.

Fantique Driver
Training Centre

S Naidoo

031 409 1560
083 358 3554

Umbiloweg 600A,
Durban

6.
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1.

Alert Hazchem

Paul Lechoano

051 529 0277

Straatadres
17044,
Bloemanda,
Bloemfontein

2.

Specialized Training
Service (STS)

Pierre du Toit

051 430 7317
082 903 8939

Hugenootstraat 20,
Willows,
Bloemfontein,
9320

3.

Transport Training
Technologies

Max Boulogne

016 362 1159
082 412 6266

Sheffieldstraat 206,
Wadeville

4.

EC Logistics

Eddie Crane

031 332 0928
011 613 4116/7
082 492 8355

Suite 218, 21ste
Vloer, The
Spinnaker, Albert
Terrace, Durban,
4069

5.

Siyashayela Training

Louwie Ngema

011 487 0505
072 830 9322

De La Reystraat 2A,
Observatory,
Johannesburg, 2198

6.

Enviroserv

Michelle M
Charlie

011 422 2560
079 895 3606

Brickfieldweg 1,
Meadowdale,
Germiston, 2207

7.

Training Force 2nd

Jean Human

011 974 6633
082 880 9346

Dieselweg 12,
Isando,
Johannesburg, 2000

8.

Tiespro

Tyrone
Sebastian

012 804 0562
073 192 1939

Mopanilaan 45, Val
De Grace, Pretoria,
0184

9.

Afrox

Kevin Naidoo

031 336 4100
084 4006 517

Afrox House,
Training &
Development Unit,
Webberstraat 23,
Selby, Johannesburg,
2201

10.

Learning Exchange

Daya Bramdaw

0861 436 436
082 442 3449

Equestrianstraat 334,
Ruimsig, 1732

11.

Capital Driving
School

Lucas Morake

012 542 3333
083 774 2087

Winkel 28A, Daan
De Wet Nelrylaan,
Winternest Station
Square, Pretoria
North

12.

Manaka Professional
Driving

George Manaka

051 291 5921

Hans van
Rensburgstraat 9,
Polokwane, 0699

13.

ATL Mobility

Kevin van der
Merwe

015 295 2957
084 812 3819

Annex 1A Saint
Denis, Dorpstraat 21,
Polokwane, 0699

14.

Pronto Services

Jimi Adams

086 110 6583

Manchesterweg 12,
New Germany,
KwaZulu-Natal

15.

Freeway

M Govender

033 345 5668
083 548 5701
084 444 3443

Burgerstraat 557B,
Pietermaritzburg,
KwaZulu Natal

16.

Dees Driver Training

Noel Pillay

031 202 0202
082 440 6585

Botanic Gardensweg
62, Musgrave,
Durban, 4001

17.

Durban Driver
Training Center

Robin
Govender

031 309 5471
082 892 0298

Carlislestraat 123,
Durban, 4001

18.

O H S Training

Gary Singh

0861 108 999
083 751 2444

Pyreneesstraat 44,
Shallcross,
Queensburgh,
Durban, 4093

19.

Wal Training

Wendy Hall

031 205 3387
082 906 3724

Rotterdamweg 10,
Bayhead, Durban,
KZN

20.

Spina Consultancy

Rooman Arif

021 534 2215
078 743 7183

Sipreslaan 39, 7460
Thornton, Kaapstad,
7450

21.

Vic Adams

Victor Adams

021 712 4005
083 338 3082

Toulonlaan 23,
Plumstead, Kaapstad,
7800

22.

ITR Training
Specialists

Joshua Ntuli

011 826 1349
082 308 8139

Jansenweg 41,
Bantry Park, Jet
Park, 1459
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AK Progressive
Training (Pty)
Limited

Andrew Kunene

011 312 6634

Richardsrylaan 748,
Elite Park, Blok “D”,
Midrand

2.

Andebe Training and
Skills Development
Services CC

Annelie du
Plessis

011 764 1986
082 872 2593

Wilro View 17, H/v
Naboom- en
Rooibosstraat,
Wilropark,
Roodepoort, 1724

3.

Ditelo Training
Solution

Hamilton
Mojapelo

078 450 4172

Ossewastraat 1, H/v
Modderfonteinweg,
Chloorkop, Kempton
Park

4.

DJ Bosman
Transport (Pty)
Limited

Leon du Plessis

021 859 2608
083 325 1290

Industrial Area,
Industrialweg 291,
Grabouw, 7160

5.

East Coast
Professional Driver
Training Academy cc

Ahmed Patel

041 481 5870
082 935 5979

Frolickstraat 31,
Bloemendal, Port
Elizabeth, 6059

6.

Forklift Training
Centre

Goutham Rajiv

031 463 3893
083 516 1052

Kentweg 17,
Escombe, 4093

7.

Freightmax Training
Academy

Bev Short

031 461 8012
082 300 0131

Milnerstraat 11,
Jacobs, Durban, 4052

8.

IKapa Commodities
(Pty) Limited

Janet Buys

044 874 0957
083 385 0227

Nerinalaan 8,
Bergsig, George,
6539

9.

Lotavha Training
Centre

Edward Mmbi

079 075 8663

Kantoor No. 3,
Patterson Place, H/v
Mitchel- en
Maltzanstraat,
Pretoria-wes

10.

Natal Skills Training
Centre

Gapaulsamy
Vandayer

031 307 6446
083 950 5722

Abeliaweg 30,
Asherville, Durban,
4091

11.

Nyanto’s Training
and Transport

Abram Lekoma

013 661 1290
084 216 4167

John Vosterstraat 61,
Sundra, Springs

No.

Diensverskaffer

1.

Straatadres

12.

S A French Limited

Tilly Koortzen

011 975 4921/2
082 610 5071

Riggerweg 56-58,
Spartan, Kempton
Park, 1620

13.

TI Mohloane Trading
and Projects

Thabiso
Mohloana

073 367 0104

Potostraat 4081,
Sone 12, Sebokeng,
1983

14.

Total Fleet Solutions

Bradley Pillay

033 386 2393
033 386 2394

Glady Manzi
(Murray)-weg 81,
Mkondeni,
Pietermaritzburg

15.

Uthingo Training
Centre CC

Cliffy Valoo

031 301 6296
083 776 6275

Williamsweg 175,
Eenheid 21,
Kamchan Sentrum,
Congella, Durban,
4001

16.

Vuwa Occupational
Safety Consultants

Thomas Munasi

011 976 2205
082 644 4087

Ossewastraat 1, H/v
Modderfonteinweg,
Chloorkop, Kempton
Park, 1619

17.

Thundlela
Construction and
Projects

Thuleleni
Ndlela

011 942 3967
078 403 9886

Maltaweg 100,
Naturena, 2064

18.

Global Learning
Services

Liesel Jacobs

087 808 5315
033 330 7191

Winstonweg 50,
Pietermaritzburg,
3231

SCHEDULE
Kontakpersoon

Kontakbesonderhede

Chamdor Driver
Training Academy

Lazarus Xulu

011 410 5385
084 734 0062

Jacobstraat No. 1,
Kagiso, Mogale City,
Krugersdorp, 1754

2.

DGP Training
Consultants

BJ Van der
Walt

016 976 5565
083 441 3870

Felixstowestraat 4,
Sasolburg, 1947

3.

Eastcape Training
Centre

Eric Strydom

041 456 1616
082 733 6814

Spondostraat,
Struandale, Port
Elizabeth, 6001

4.

Exclusive Training
and Services

LA Bobbert

016 423 3101
083 309 9442

Limpopostraat 22,
Drieriviere,
Vereeniging, 1929

5.

Force Services (Pty)
Ltd

Jared Bekker

021 559 6351
072 875 7183

Vrybergerlaan 139,
Bothasig, Kaapstad,
7406

6.

G.T. Rainbow
Driving School CC

GT Dlamini

011 394 7520
082 773 1233

Jubileestraat 14,
Kempton Park, 1620

7.

Inkqubela
Consultants

Sicelo
Nomaqhiza

018 484 1297
073 235 9961

Tugelastraat 29,
Stilfontein-wes,
Stilfontein,
Klerksdorp, 2550

8.

IPI.SA Training and
Consultant

Zee Haniff

035 751 2350
035 751 2022

Brass Link22A, Suite
1 Nadwest Park,
Alton, Richards Bay,
3900

No.

Diensverskaffer

1.

Straatadres

9.

JEG Enterprises

Gerhardt Botha

011 781 4650

Central Office Park,
H/v Orchardlaan en
Hoofstraat,
Bordeaux, Randburg

10.

Kempston Driver
Academy

Rick Andrew

043 736 2854
083 631 4735

H/v Settlersweg,
Buffalo Viewrylaan,
Oos-Londen, 5201

11.

Khamafi Training
CC

Willington
Mzimela

031 902 7184
078 377 0006

Glebe Shopping
Centre 35, Reunion,
Prince
Mcwayizeniweg,
Isipingo, Durban,
4133

12.

KWD Training
Services

Samuel Chuene

011 984 2503
078 811 9845

Kibistraat 4953,
Chiawelo Uitbr 2,
Soweto

13.

Manje Manje
Training Services

Anand Naidoo

031 539 2809
072 537 0304

Clayfieldrylaan 194,
Phoenix, Durban

14.

Navcat

Rayhaana
Petersen

012 361 7328

Domus Gebou, Suite
205, Kasteelweg 57,
Lynnwood Glen,
0081

15.

Peoples Management
and Development
Services

Cindy
Pretorious

011 918 6791
083 268 2335

Eenheid 6 & 7,
Oaklane Office Park,
Grippenweg, Bartlett,
Boksburg, 1459

16.

Pool Transport

Pierre Kleintjies

023 347 0954
082 775 9228

Fieldstraat 24,
Worcester, Kaapstad,
6850

17.

Tasa Training
Services CC

Paul Phiri

011 473 4000
011 042 9266

Makou/Vinkstraat
2301, Riverlea, Uitbr
3, Johannesburg,
2093

BYLAE
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All in One Driving
Academy

Albert Mathina

011 315 1448
083 243 3322

Nupensingel 507,
Palms Kantoorpark
212, H/v K101 &
Kerkstraat, Midrand

2.

Arehone Multi
Training Centre

Phuravhathu
Moses Mashudu

084 532 8347
076 061 9220

Huis 327,
Gundostraat,
Mudimel, Louis
Trichard, 0991

3.

Bravo Skills Training

Shinelle
Herwell

021 761 0249
084 242 2785

St. Johnsweg 63,
Lansdowne,
Kaapstad, 7780

4.

ETS Emergency
Training Solutions
(Pty) Ltd

Jakes Kruger

016 363 0253
074 347 3771

M61 Redan afrit
vanaf R59 Redan,
(Vereeniging)

No.

Diensverskaffer

1.

Straatadres

5.

Innovative Shared
Services

Morné Van Der
Walt

033 811 0209
072 5727975

2de Vloer Parklaning
Sentrum,
Commercialweg,
Pietermaritzburg,
KZN

6.

Institute for Quality
Education, Training
and Development

Dr. TS Naicker

082 324 5416
073 818 1650

Acuttstraat 41,
Durban, 4000

7.

Juan-Tech Training
Centre

Yvette
Landman

041 373 1310
082 394 9370

Westbourneweg 88,
Centrahill, Port
Elizabeth

8.

Licence Wise
Training Specialists

Elizabeth
Mphati

011 896 2292
086 000 0077

Greenfieldweg 24,
Libradene, Boksburg

9.

Mak Consulting
Services (Pty) Ltd

Lucky
Makungo

011 466 8311
082 784 4294

Kyalami Boulevard
18, Kyalami Busness
Park, Midrand

10.

Noshtac Training and
Consulting

MJ Combrink

053 861 1814
082 711 1801

Swannsweg 65,
Heuwelsig,
Kimberley, 8301

11.

Nyengedzeni
Training Centre

Lovedalia
Godani

012 328 7547
072 237 4920

Premium Towers
Gebou 302,
Pretoriusstraat 296,
Pretoria

12.

Safety Skills
Development &
Training

Faizel Petersen

012 807 1017
082 608 4338

Office @ Nature 500,
H/v Lynnwood- &
Botterklapperweg,
Die Wilgers, Pretoria

13.

Thwala Training
Services

Andre du Toit

021 988 0244
082 389 0121

Cocossingel 34,
Zonnendal,
Kraaifontein,
Kaapstad

14.

Ukufundisa Training
Services CC

Kenny Freeman

021 371 2216
084 573 5616

Wembley Close 7,
London Village,
Mitchell’s Plein,
Kaapstad

15.

Visionnaire
Consulting (Pty) Ltd

Moshe Moloi

073 461 7008
011 396 1172

Maplestraat 68,
Pomona, Kempton
Park

16.

White Horse Carriers
(Pty) Limited

David Rossouw

011 974 5551
082 450 4641

Qualityweg 10A,
Isando, South Africa

BYLAE
Nr.

Diensverskaffer
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101.

Bayteck Fire CC

J L Page

Bushbuck Close 36,
Corporate Park, Midrand

011 314 1712
082 570 3869

102.

Crossroads
Distribution

Bryan Selvan

Electronlaan 54,
Spartan, Kempton Park

011 586 1026
082 902 4717

103.

Dakamela Trading
Enterprise CC

Artwell
Dakamela

Karin Muirstraat 31
Unitas Park,
Vereeniging

072 265 4008
016 428 4098

104.

Datamatrix

Marius Nepgen

Hendrik Potgieterstraat
27, Dalview, Brakpan

011 740 2282
083 260 0498

105.

Driving Sense

Carol Marks

Electronlaan 16, Isando

011 974 3743
071 503 2003

106.

Fire and Safety
Dynamics

Christian B
Speelman

Charlesplek 3, Twin
Pine, Trichartweg,
Bartlett, Boksburg

011 918 2603
082 413 8013

107.

Future Force
Consulting CC

Gerrit van
Vuuren

Alrode Multipark, Noord
Blok, 1ste Vloer, JG
Strydomweg, Mayberry
Park

086 174 4768

108.

Goldee Trading
Academy 176 CC

Samuel Maseko

Wesstraat 14, Tweede
Vloer 23, Selwyn Court,
Kempton Park

011 394 6947
083 973 8222

109.

Green Light Training

Precious G
Kgomo

Pienaarrylaan 183,
Meyerspark, Pretoria

012 767 8476
072 546 1204

110.

HMD Productions
CC

Leon Gouws

Volstruisstraat 2,
Secunda

017 631 1209
082 492 1138

111.

Impact Skills
Development

Elton Baatjes

Duncanweg 6,
Kaapstadhawe

086 100 0718
076 226 2704

112.

Isipho Sempilo Skills
Academy

Kabelo Selesho

Catharinarylaan 208, La
Montagne, Pretoria

012 803 4241
087 150 5683

113.

Julifa Trading
Enterprise CC

Agrippa Sibisi

Primularylaan 65,
Mobeni Heights

031 400 6320
072 454 9762

114.

Kitta Transport
Training Academy

Gilbert Khoete

Rouxstraat 25A,
Bethlehem, 9700

058 303 1989
083 761 0482

115.

Leboa Investments
28

TC Vos

Voortrekkerweg 111,
Brakpan, Gauteng

086 136 7669
076 790 4281

116.

Liderazgo Skills
Development

Micheal
Bromilow

Van Bergenstraat 68,
Brackenhurst, Alberton

078 437 7421
011 8674913

117.

LSQ Consulting

Busi Sikhotha

Olienhoutlaan 4,
Bardene, Uitbr 2

011 894 7342
082 899 8433

118.

Masakhane

Peter Mather

Goshawkweg 5, New
Germany, Pinetown,
KZN

031 713 3111
082 456 8479

119.

Moripe Business
Academy

Refiloe Tsoke

Firstweg 104,
Lyndhurst,
Johannesburg

011 026 2535
082 979 7079

120.

National
Occupational Safety
& Health
Consultancy

Gary Meyer

Nelsonweg 30,
Simonstad

0861 111 232
083 998 6644

121.

Nero Training
Consultants

Elias Matabane

Cilliersstraat 80,
Kantoor No. 114,
Adverto Towers,
Sunnyside, Pretoria

082 972 1100
071 495 7069

122.

Nowethu Learning
Institute

Mvimbi JD
Nkosi

Naboomstraat 67, Wilro
Park, Roodepoort

082 737 5633
078 224 5322

123.

Open Learning
Group (Pty) Ltd

Karen du Preez

Constantia Kantoorpark,
Open Learning House,
H/v 14de Laan en
Hendrik Potgieterweg,
Weltevreden Park,
Roodepoort

011 670 4700

124.

PDP ‘D’ Permit
Training CC

Hennie Pitzer

Sangirolaan 53, Elands
Park, Johannesburg

082 465 9779
082 372 0257

125.

QMS Training

Christelle van
Schalkwyk

Marshallstraat 129A,
Polokwane

015 291 3262
082 494 3830

126.

Reef Training
Solutions

Hermann Els

Erickson’s Diamond
Mall, Suite 24, Eerste
Vloer, Monumentweg
20, Kempton Park

011 975 0005

127.

School of Shipping

Jacqui
Merrington

Selective House 301,
Edwardstraat 78,
Bellville

086 100 0445

128.

Setshegeng Logistics

Jerry Jood

Motswedistraat 5895,
Riverside, Mogale City

011 410 4730
072 997 1500

129.

Skills Resource
Group

Kenneth
Esterhuizen

Eenheid 3, Hydrostraat,
Kaymor, Stikland,
Kaapstad

021 946 3106
076 888 0018

130.

South African Fire
Medical Academy

Mark Arckers

ABSA Building,
Voortrekkerweg 141

021 703 8911

131.

Strat Training

Edwin StaffordNorthcote

Monte Carlorylaan 34A,
Centurion, Golf Estate,
Centurion

012 752 8841
083 379 6607

132.

Topgear Driving
Academy

Michael Braun

Kantoor 3 Gardens
Business Park,
Ateljeestraat, Randpark
Ridge, Ext 52

011 794 1410

133.

Transvaal Legislative
Training

Nick du Plessis

Madelinestraat 147,
Florida Noord

011 672 2411
072 584 1700

134.

Vital Devine Trading
and Projects

Edmund
Montsho

Malefatsanastraat 11233
Uitbr 6A, Orange Farm

011 850 1169
078 015 2642

135.

Xhapela Training &
Assessing Services

Louis Bell

Plumstraat 1507,
Toekomsrus,
Randfontein

011692 1059

BYLAE
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136.

Akhule Development
Institute

MJ Plaatjie

Fort Bastille 23,
Mahatma Ghandiweg,
Durban, 4000

082 769 8374
083 401 6107

137.

Amandlolwazi
Training Centre (Pty)
Ltd

Engela Magri

Trotterweg 15, Ashley,
Pinetown, 3620

031 701 5759
082 445 7474

138.

Capricorn Fire
Training Academy

Sydney Maja

Rivierstraat 102, Ladine,
Polokwane, 0699

015 293 2235
072 975 8190

139.

Cargo Carriers

Johan van
Heerden

Antrim Farm,
Newtonstraat 5,
Coalbrook, Sasolburg

016 976 0720
083 461 7172

140.

DFA Training &
Evaluation

Roland
Soobramoney

Galestraat 51, Durban,
4001

031 301 3202
082 793 2529

141.

Humrec-Human
Resource Training

Johannes
Mnguni

Robynstraat 6, Waldrift,
Vereeniging, 1939

016 428 4958
083 725 0556

142.

Khabanyane Training
and Development CC

Sechaba
Khabanyane

Boundaryweg 8,
Meyerton

011 905 8796
073 240 8008

143.

Mpofu Engineering
Projects

Pamela Mpofu

Nasmithlaan 34, Jupiter,
Germiston

011 626 3858
074 827 9320

144.

Pro Skills
Development (Pty)
Ltd

Marcelle van
Zyl

Cincautstraat 7,
Saxenburg Park 1,
Blackheath, 7580

021 836 6561
083 409 5969

145.

SC Training &
Consulting

Collen
Mulaudzi

Blok C-SFW Elite Park,
Richardsrylaan 748,
Midrand, Half Way
House, 1685

011 056 4989
084 057 5995

146.

SJM Squared
Construction

MG Mokhothotso

Hugenootstraat 12,
Willows, Bloemfontein

051 430 7317
072 265 1906

147.

Tshireletso MultiSkills & Training
(Pty) Ltd

Ayanda Qhenge

Modikwaweg 2428,
Gowe-Driekop,
Burgesfort, 1150

013 214 9914

148.

Yellow Jersey
Logistics

Even Mbhele

Maplestraat 68, Pomona,
Kempton Park

011 396 1172
072 075 8144
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149.

Dancryo Training
Services (Pty) Ltd

Given Mohlahlo

Jansenstraat No. 4,
Emalahleni Uitbr 9,
Witbank, 1034

072 554 7910

150.

M Tech Training
Consulting (Pty) Ltd

Grace Chuma

Uilstraat 189, Jan
Niemand Park,
Eastlynne, Pretoria,
0186

012 800 2000

151.

Ntoane Associates
Training and
Development
Services

Napo Ntoane

Corwen 1, Ormonde
View 17, Ormonde,
Johannesburg, 2110

083 378 3522

152.

Pro Driver Training
(Pty) Ltd

Graig Snell

Voortrekkerweg 19, Salt
River, Kaapstad, 7925

021 510 6564
083 275 9871

153.

Siyakha Con-Fleet
Solutions CC

James Belcher

Pretoriaweg 38,
Rynfield, Benoni, 1501

011 425 5176
072 690 8600
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154.

Action Training
Academy

Ashley
Campbell

Eenheid 813, Hammets
Crossings Kantoorpark,
H/v. Selbournelaan &
Governmentweg,
Fourways, Sandton,
2080

011 801 9991

155.

Benchmark Training
Academy

Richard
Momberg

Maritzstraat 9, Retief
Despatch, 6220, Port
Elizabeth

041 933 4395
076 576 3882

156.

Bev Short Training
Consultants

Beverley Short

Arbordale 22, Roland
Chapmanrylaan 338,
Montclair, 4004

031 469 0231
083 685 5840

157.

Brilliant Skills
Development &
Training Solutions
(Pty) Ltd

Dianne
Potgieter

Fountainweg 19,
Eastleigh, Edenvale,
1610

011 452 9958
083 807 8791

158.

Dee's Training

Daisy Malele

Flairlandia Kantoorpark,
188 Smitstraat, Blok C,
Eenheid 9, Fairlands,
2170

011 838 3284
011 838 3255

159.

DGR Compliance
Solutions (Pty) Ltd

Eddie Crane

Van Riebeecklaan 83,
Alberton, 1449

082 492 8355
010 492 0659

160.

Emthonjeni Training
Academy (Pty) Ltd

Manogran
Chetty

Johnstoneweg 92,
Maydon Wharf, Durban

031 401 7563
082 378 8065

161.

Future Building
Training Consultants

Francois Gantz

Roslynstraat 1,
Brackenfell, 7560

021 822 9052
083 448 9678

162.

GM Training
Services

Johannes
Ramphekoa

Copperstraat 189, Sone
15, Ga-Rankuwa, 0208

012 700 0038
076 628 8033

163.

HDM Productions cc

Leon Gouws

Volstruisstraat 2,
Secunda, 2302

017 631 1209
082 492 1138

164.

Human Resources,
Education, Training
& Development (Pty)
Ltd

Pat Clark

Mornestraat 9, Uitbr 5,
The Reeds, Centurion

012 661 6721
012 655 0619

165.

OHSTEC Training &
OHS Services

Ardene van Der
Riet

Catharinarylaan 188, Le
Bourg 22, La Montagne,
0184

012 803 1273
082 560 6310

166.

Orion Industrial
Training Services
(Pty) Ltd

Moogandhal
Govender

Crimbylaan 192,
Westcliff, Chatsworth,
4092

031 402 0350
083 288 6194

167.

PREGZS KAI
Training Services
(Pty) Ltd

Anand Naidoo

Fieldsidelaan 17,
Centenary Park,
Phoenix, 4068

031 539 2809
072 537 0304

168.

Sediba Sabasadi
Skills Training
Academy

Julanda
Pretorius

Sauerweg 119, Glen
Donald, Meyerton

016 363 1744
082 798 0938

169.

Shayela Driver
Training Academy
(Pty) Ltd

Basil Mann

Hamptonweg 108, Glen
Austin, Midrand, 1685

011 238 7230
082 557 1750

170.

Tjeka Training
Matters (Pty) Ltd

Willie van
Heerden

Tjeka House, Parkstraat
No. 5, Durbanville, 7551

021 978 8057

171.

Wasteman Holdings
(Pty) Ltd

Janine BassonHerma nus

Ipswichstraat 1, Hagley
Blackheath, 7580

021 908 9020
082 888 0457

172.

ZACKMR Trading
Enterprise (Pty) Ltd

Zacharia Ruele

2212 Sharpeville,
Vereenigrng, 1928

073 280 5273

281. Dokumente wat deur bestuurder gehou moet word
(1) Die bestuurder van ’n voertuig bedoel in regulasie 274 (1) moet verseker dat die Tremkaarte en
gevaarlike goedere verklaring wat ingevolge hierdie Hoofstuk vereis word en wat betrekking het op die
gevaarlike goedere wat op so ’n voertuig vervoer word, in die aangewese plek in die kajuit van daardie
voertuig gehou word gedurende die tyd wanneer gevaarlike goedere in die voertuig vervoer word.
(2) Die bestuurder van ’n voertuig bedoel in regulasie 274 (1) moet, wanneer hy of sy ook al ’n
voertuig bedoel in regulasie 274 (1) gebruik, op versoek vertoon—

(a)

’n professionele bestuurspermit, indien van toepassing; en

(b)

. . . . . . (Geskrap)

(c)

die dokumente na verwys in subregulasie (1),

wanneer hy of sy ’n voertuig waarna in regulasie 274 (1) verwys word, bedryf.
282. Inspekteurs vir gevaarlike goedere
(1) ’n Inspekteur vir gevaarlike goedere word deur die Minister aangestel.
(2) Die minimum vereistes vir die aanstelling van ’n inspekteur vir gevaarlike goedere is dat die
aansoeker—
(a)

’n kwalifikasie, soos bepaal deur die Minister, verkry het;

(b)

’n geskikte en bevoegde persoon is na die mening van die Minister; en

(c)

opleiding ondergaan het ten opsigte van die wette, beleid en operasionele vereistes van
toepassing op die vervoer van gevaarlike goedere.

(3) ’n Sertifikaat van aanstelling moet aan ’n inspekteur vir gevaarlike goedere by sy of haar
aanstelling ingevolge subartikel (1) uitgereik word en die inspekteur moet die sertifikaat saam met hom of
haar dra in die loop van sy of haar pligte.
283. Bevoegdhede, pligte en werksaamhede van inspektoraat vir gevaarlike goedere en
inspekteurs vir gevaarlike goedere
(1) Die inspektoraat vir gevaarlike goedere moet—
(a)

versenders, ontvangers en operateurs evalueer om te bepaal of hulle aan die bepalings van
die Wet en die standaard spesifikasies voldoen;

(b)

ondersoeke doen na die prosedures wat gevolg is deur ’n persoon of liggaam van persone
met betrekking tot die vereistes vir die vervoer van gevaarlike goedere;

(c)

’n databasis hou van—
(i) elke insident wat ingevolge SABS 0231 “Vervoer van gevaarlike goedere –
Operasionele vereistes vir padvoertuie” gerapporteer moet word;
(ii) gevaarlike goedere gereël onder hierdie Regulasies en vrygestelde hoeveelhede
daarvan;
(iii) roetes wat dikwels vir die vervoer van gevaarlike goedere gebruik word;
(iv) operateurs wat gevaarlike goedere vervoer; en
(v) oortredings en ongeruimdhede met betrekking tot die vervoer van gevaarlike goedere;

(d)

die Minister adviseer ten opsigte van die vervoer van gevaarlike goedere;

(e)

verkeersbeamptes behulpsaam wees met die uitvoering van hulle pligte ten opsigte van die
vervoer van gevaarlike goedere; en

(f)

op hoogte bly met internasionale verwikkelinge met betrekking tot die vervoer van
gevaarlike goedere.

(2) ’n Inspekteur vir gevaarlike goedere kan enige voertuig waarop of waarin enige stof wat
vermoed word gevaarlike goedere te wees, vervoer word of vermoedelik vervoer word, binnegaan, of enige
perseel waarop of waarin enige bedrywigheid of aktiwiteit met betrekking tot die vervoer met of in verband
met so ’n stof uitgevoer word of vermoedelik uitgevoer word, binnegaan, en kan, behoudens die bepalings
van die Wet—
(a)

die voertuig of perseel inspekteer of deursoek, of monsters ondersoek of onttrek, neem en
verwyder van, of ’n goedgekeurde gesag gelas om te ondersoek, te onttrek of te verwyder,
enige stof wat in of op die perseel gevind word, of enige verpakkings, houers,
eenheidsladings, grootmaathouers en -vervoertoerusting of ander voorwerpe wat aldus

gevind word en wat gebruik word of vermoedelik gebruik word of bestem of bedoel is vir
gebruik vir of in verband met die vervoer van gevaarlike goedere, of vir of in verband met
enige ander bedrywigheid of aktiwiteit met of in verband met die vervoer van gevaarlike
goedere, of enige verpakkings, houers, eenheidsladings, grootmaathouers en vervoertoerusting wat vermoed word om sulke gevaarlike goedere te bevat, oopmaak of ’n
goedgekeurde gesag gelas om dit oop te maak;
(b)

’n voertuig wat op redelike gronde vermoed word nie aan die bepalings van hierdie
regulasies te voldoen nie, aanhou vir die doeleindes van die uitoefening van enige van die
bevoegdhede van ’n inspekteur vir gevaarlike goedere kragtens hierdie regulasie;

(c)

van die bestuurder, operateur of enige ander persoon in beheer van die voertuig of perseel
vereis om enige dokument wat kragtens hierdie regulasies voorgeskryf is, te toon;

(d)

enige inligting oor enige stof of verpakkings, houers, eenheidsladings, grootmaathouers, vervoertoerusting of ander voorwerpe vereis van enige persoon in wie se besit of beheer dit
is of van die operateur of persoon in beheer van die voertuig of perseel;

(e)

enige stof of verpakkings, houers, eenheidsladings, grootmaathouers, -vervoertoerusting of
ander voorwerpe weeg, tel, meet, merk of verseël, of ’n goedgekeurde gesag gelas om dit te
weeg, tel, meet, merk of verseël, of enige deur of opening wat toegang daartoe verleen, sluit,
vasmaak, verseël of toemaak;

(f)

enige boek, staat of dokument wat in of op die voertuig of perseel gevind word en wat
verwys na of vermoedelik verwys na die stof, verpakkings, houers, eenheidsladings,
grootmaathouers, -vervoertoerusting of ander voorwerpe, ondersoek of afskrifte daarvan
maak of uittreksels daarvan neem;

(g)

van die operateur of enige persoon in bevel van die voertuig of perseel, of van enige persoon
in wie se besit of beheer so ’n boek, staat of dokument bedoel in paragraaf ( f ) is, ’n
verduideliking van enige inskrywing daarin vereis;

(h)

enige bedrywigheid of proses inspekteer wat in of op die voertuig of perseel uitgevoer word
in verband met enige aktiwiteit bedoel in paragraaf (a);

(i)

enige inligting oor die bedrywigheid of proses bedoel in paragraaf (h) vereis van die
operateur of persoon in bevel van die voertuig of perseel of van enige persoon wat die
bedrywigheid of proses uitvoer of in bevel van die uitvoering daarvan is; en

( j)

beslag lê op enige stof, boek, staat of dokument of ander verpakkings, houers,
eenheidsladings, grootmaathouers, -vervoertoerusting of ander voorwerpe wat voorkom om
bewys te lewer van ’n oortreding van enige bepaling van die Wet.

(3) Indien ’n inspekteur vir gevaarlike goedere beoog om enige bevoegdheid, plig of werksaamheid
kragtens hierdie regulasies uit te oefen of te verrig in die teenwoordigheid van enige persone wat daardeur
geraak word, moet hy of sy die aanstellingsertifikaat wat kragtens regulasie 282 aan hom of haar uitgereik
is, op aanvraag vertoon.
(4) Ondanks die bepalings van hierdie regulasie, mag ’n inspekteur vir gevaarlike goedere of ’n
goedgekeurde gesag nie gevaarlike goedere aflaai of dekanteer nie, of verpakkings van gevaarlike goedere
oopmaak nie, tensy—
(a)

die operateur behoorlik kennis gegee is;

(b)

die aflaai, dekantering of oopmaak van verpakkings deur die betrokke plaaslike owerheid
gemagtig is; en

(c)

’n gekwalifiseerde persoon toesig hou oor die aflaai, dekantering of oopmaak van
verpakkings.

(5) Indien die inspektoraat vir gevaarlike goedere bevind, na ’n ondersoek ingevolge hierdie
regulasies, dat die operateur ’n oortreding begaan het ingevolge hierdie Regulasies of nie aan hierdie
Regulasies voldoen nie, moet hy die betrokke LUR versoek om ingevolge artikel 50 van die Wet op te tree
en redes vir die versoek verskaf.

283A. Bevoegdhede, pligte en werksaamhede van verkeersbeamptes met betrekking tot
gevaarlike goedere
(1) ’n Verkeersbeampte mag ’n voertuig waarop of waarin enige stof wat vermoed word gevaarlike
goedere te wees, vervoer word of vermoedelik vervoer word, binnegaan, of enige perseel waarop of waarin
enige bedrywighede of aktiwiteit met betrekking tot die vervoer met of in verband met so ’n stof uitgevoer
word of vermoedelik uitgevoer word, binnegaan, en kan, behoudens die bepalings van die Wet—
(a)

van die bestuurder, operateur of enige ander persoon in beheer van die voertuig of perseel
vereis om enige dokument wat kragtens hierdie regulasies voorgeskryf is, te toon;

(b)

enige inligting oor enige stof of verpakkings, houers, eenheidsladings, grootmaathouers, vervoertoerusting of ander voorwerpe vereis van enige persoon in wie se besit of beheer dit
is of van die operateur of persoon in beheer van die voertuig of perseel;

(c)

die hoeveelheid en volume van enige gevaarlike goedere vasstel;

(d)

enige boek, staat of dokument wat in of op die voertuig of perseel gevind word en wat
verwys na of vermoedelik verwys na die stof, verpakkings, houers, eenheidsladings,
grootmaathouers, -vervoertoerusting of ander voorwerpe, ondersoek of afskrifte daarvan
maak of uittreksels daarvan neem;

(2) Ondanks die bepalings van hierdie regulasie, mag ’n verkeersbeampte of ’n goedgekeurde gesag
nie gevaarlike goedere aflaai of dekanteer nie, of verpakkings van gevaarlike goedere oopmaak nie, tensy—
(a)

die operateur behoorlik kennis gegee is;

(b)

die aflaai, dekantering of oopmaak van verpakkings deur die betrokke plaaslike owerheid
gemagtig is; en

(c)

’n gekwalifiseerde persoon toesig hou oor die aflaai, dekantering of oopmaak van
verpakkings; en

(d)

die inspektoraat vir gevaarlike goedere in kennis gestel is.

283B. Vermoede aangaande die vervoer van gevaarlike goedere en die hoeveelhede van
sodanige goedere
Waar daar in enige vervolging vir ’n vermeende oortreding van enige bepaling in die Wet, beweer
word dat gevaarlike goedere soos gelys in SABS 0228: Die identifikasie en klassifikasie van gevaarlike
goedere, vervoer is en dat sodanige goedere die vrygestelde hoeveelhede oorskry het, soos in “SABS 02321: Vervoer van gevaarlike goedere – Noodinligtingstelsels” bepaal is word—
(a)

enige dokument of ’n kopie of uittreksel uit enige dokument, wat voorgee om deur die
versender van sodanige goedere of deur die operateur van sodanige voertuig, uitgereik te
wees, wat die aard van die goedere en die hoeveelhede daarvan stel; of

(b)

enige uittreksel vanaf die verpakking van enige goedere wat vervoer is, wat sodanige
goedere identifiseer of merk,

vermoed in afwesigheid van bewyse tot die teendeel, prima facie bewys is dat sodanige goedere gevaarlike
goedere is en die hoeveelhede van sodanige goedere die vrygestelde hoeveelhede oorskry het.
HOOFSTUK IX
Padverkeerstekens en algemene spoedgrens
Deel I
Padverkeerstekens
284. Woordomskrywings
Vir doeleindes van hierdie Deel beteken—

“abnormale voertuig” enige voertuig wat kragtens ’n skriftelike vrystelling wat ingevolge artikel 81
van die Wet toegestaan is, gebruik word en enige motorvoertuig wat sodanige abnormale voertuig
vergesel as ’n voorwaarde vir gebruik;
“afleweringsvoertuig” ’n goederevoertuig, motorfiets, motordriewiel of motorvierwiel, wat in die
proses is om goedere op of af te laai;
“e-pad” ’n tolpad verklaar as ’n tolpad kragtens artikel 27 (1) (a) (i) van die Wet op Die SuidAfrikaanse Nasionale Padagentskap Beperk en op Nasionale Paaie, 1998 (Wet No. 7 van 1998), waar
aanspreeklikheid vir die betaal van tolgeld vir gebruik van die pad by ’n tolhek uitsluitlik by wyse van ’n
elektriese of elektroniese toestel aangeteken word;
“e-tag” ’n elektroniese toestel wat op ’n bepaalde motorvoertuig geïnstalleer word bedoel in die
Spesifikasieregulasies uitgegee kragtens artikel 58 (1) (dB) van die Wet op Die Suid-Afrikaanse
Nasionale Padagentskap Beperk en op Nasionale Paaie, 1998 (Wet No. 7 van 1998), om daardie
motorvoertuig te identifiseer wanneer dit onder ’n tolportaal deurry;
“e-tol” tolgeld wat ingesamel word deur middel van ’n elektriese of elektroniese insamelingstelsel
waar ’n motorvoertuig geïdentifiseer word deur elektriese of elektroniese toerusting en die
aanspreeklikheid vir die betaling van tolgeld aangegaan word wanneer die gebruiker van die
motorvoertuig deur ’n tolplaza ry en moet reël om tolgeld te betaal soos bepaal kragtens artikels 27 en
58 van die Wet op Die Suid-Afrikaanse Nasionale Padagentskap Beperk en op Nasionale Paaie, 1998
(Wet No. 7 van 1998);
“gemagtigde voertuig” ’n motorvoertuig wat deur middel van—
(a)

’n nommerplaat;

(b)

’n gemagtigde simbool of naam op die voertuig; of

(c)

’n gemagtigde skyf wat aan die binnekant van die windskerm van die voertuig vasgeheg is,

geïdentifiseer word, en wie se identifikasie daardeur met dit wat op die toepaslike padteken vertoon word,
versoenbaar is;
“gestremde persone-voertuig” ’n motorvoertuig waarin ’n persoon met ’n fisiese gestremdheid
vervoer word;
“geverfde eiland” ’n eiland wat op die padoppervlak gemerk is en as ’n kanaliseringsmiddel binne ’n
aansluiting of op ’n openbare pad dien;
“hoë besettingsvoertuig” ’n motorvoertuig waarin die getal insittendes gelykstaande is aan of die
getal oorskry wat op ’n toepaslike padverkeersteken aangedui word;
“konstruksievoertuig” ’n voertuig wat in verband met padbou en padinstandhouding gebruik word;
“landbouvoertuig” ’n voertuig wat alleenlik vir landboubedrywighede ontwerp of aangepas is en sluit
’n trekker in, maar sluit nie ’n goederevoertuig in nie;
“midibus” ’n bus wat uitsluitlik ontwerp of aangepas is om hoogstens 35 persone, uitsluitend die
bestuurder, te vervoer;
“minisirkel” ’n soort klein verkeersirkel die toegang waartoe beheer word deur teken R2.2;
“noodvoertuig” ’n brandbestrydingsvoertuig, reddingsvoertuig, ambulans, ’n voertuig wat deur ’n
verkeersbeampte in die uitvoering van sy of haar pligte gebruik word, ’n voertuig wat deur ’n lid van die
Suid-Afrikaanse Polisiediens of ’n lid van ’n munisipale polisiediens, beide soos omskryf in artikel 1 van
die Wet op die Suid-Afrikaanse Polisiediens, 1995 (Wet No. 68 van 1995), in die uitvoering van sy of
haar pligte gebruik word, en ’n voertuig bestuur deur ’n persoon wat op ’n ramp bedoel in die Wet op
Rampbestuur, 2002 (Wet No. 57 van 2002) reageer;
“riksja” ’n voertuig met twee wiele wat ontwerp is om deur ’n mens getrek te word;

“selektiewe beperkingsteken” ’n reëlingsteken wat uit ’n tweeledige boodskap bestaan wat sodanig
is dat die onderste boodskap die betekenis van die boonste boodskap wysig of kwalifiseer;
“sigsagsone” daardie deel van die ryvlak wat deur middel van ’n sigsagsonemerk RM11 gemerk is;
“smous” ’n persoon wat goedere verkoop of verhandel;
“taxi” ’n motorkar, motordriewiel of motorvierwiel, wat ontwerp of aangepas is om tot nege persone,
met inbegrip van die bestuurder, te vervoer en wat teen vergoeding gebruik word;
“toerbus” ’n minibus, midibus of ’n bus wat bedryf word deur of uitverhuur word aan ’n toeroperateur
en wat uitsluitlik of hoofsaaklik gebruik word om toeriste te vervoer;
“trem” ’n toestel wat op spore binne ’n openbare pad gebruik word;
“verkeersirkel” ’n aansluiting wat ’n verkeerseiland of geverfde merke bevat waarom ’n padgebruiker
regsom moet ry, en “roundabout” het dieselfde betekenis;
“wisselboodskapteken” ’n padteken wat in staat is om deur middel van hand- of afstandbeheer sy
boodskap te varieer om sodoende ’n ander boodskap te vertoon as dit wat voorheen vertoon is, en die
padteken kan ligweerkaatsend of liguitstralend wees.
285. Oogmerke, klassifikasie en soorte padverkeerstekens
(1) ’n Padverkeersteken het een van die volgende oogmerke:
(a)

Reëlend, dit wil sê, ’n padverkeersteken wat ’n padgebruiker beveel om ’n spesifieke stap
te doen of nie te doen nie;

(b)

waarskuwend, dit wil sê, ’n padverkeersteken wat die aandag op toestande op ’n openbare
pad vestig wat gevaarlik of moontlik gevaarlik vir padgebruikers is; of

(c)

gids of inligtend, dit wil sê, ’n padverkeersteken wat ’n bestemming, rigting, afstand, gerief,
fasiliteit, plek van belang, toeristeaantreklikheid of plek, of enige kombinasie hiervan
aandui, of ’n padverkeersteken wat algemene inligting of advies aan padgebruikers
voorsien.

(2) Padverkeerstekens word in die volgende klasse verdeel:
(a)

Klas I: Padtekens—
(i) reëlingstekens—
(aa)

beheertekens;

(bb)

beveltekens;

(cc)

verbodtekens;

(dd)

reserveertekens;

(ee)

uitgebreide tekens;

( ff )

eksklusiewe sekondêre tekens; en

(gg)

opheffingstekens;

(ii) waarskuwingstekens—
(aa)

voorafwaarskuwingstekens;
(aaa)

paduitlegtekens;

(bbb)

rigting van bewegingtekens; en

(ccc)

simboliese tekens;

(bb)

gevaarmerktekens; en

(iii) gidstekens—
(aa)

liggingstekens;

(bb)

roete-aanwysertekens;

(cc)

rigtingtekens;

(dd)

deurpadrigtingtekens;

(ee)

toerismerigtingtekens;

( ff )

diagrammatiese tekens;

(gg)

plaaslike rigtingtekens;

(hh)

voetgangertekens; en

(ii) tolrigtingtekens;
(iv) inligtingstekens;
(b)

Klas II: Padmerke—
(i) reëlingsmerke;
(aa)

dwars reëlingsmerke; en

(bb)

oorlangse reëlingsmerke;

(ii) waarskuwingsmerke; en
(iii) gidsmerke; en
(c)

Klas III: Padseine—
(i) reëlingseine;
(aa)

verkeerseine—
(aaa)

voertuigligseine;

(bbb)

voetgangerligseine; en

(ccc)

trapfietsligseine;

(bb)

rooi flitsende sein;

(cc)

oorhoofse baanrigtingbeheersein; en

(dd)

ander reëlingseine; en

(ii) waarskuwingseine—
(aa)

waarskuwing flitsende seine; en

(bb)

waarskuwing vlagseine.

(2A) Die padverkeerstekens wat in die klasse bedoel in subregulasie (2) val is vervat in Bylae 1 en
het die betekenis wat daaraan toegeskryf word in daardie Bylae.
(3) ’n Reëlings-, waarskuwings-, gids- of inligtingsteken waarvoor ’n tydelike tekennommer
toegeken is, kan in die tydelike teken kleure, soos voorgeskryf in regulasie 286A (1) (b), gebruik word: Met
dien verstande dat hierdie bepaling nie ten opsigte van enige beheerreëlingsteken, ligginggidsteken of
toerismerigtinggidsteken van toepassing is nie.
(4) (a) Wanneer geen spesifieke simbool beskikbaar is vir die verlange reëlings- of
waarskuwingsboodskap nie, kan ’n woordelikse boodskap gebruik word op die agtergrond van ’n reëlings-

of waarskuwingsteken van standaard vorm, grootte en kleur, en die letters wat gebruik word, moet swart
halfdof wees op ’n wit of geel agtergrond of wit op ’n blou agtergrond.
(b) Die letters moet wesenlik ooreenstem met een van die standaard letterstyle, uiteengesit in die
Suider-Afrikaanse Ontwikkelingsgemeenskap Handleiding vir Padverkeerstekens en moet ’n maksimum
grootte wees soos deur die spasie beskikbaar en die boodskap wat vertoon moet word, toegelaat word, maar
moet nie minder as 70 millimeter in hoogte wees nie.
286. Afmetings vir vervaardiging van padverkeerstekens
(1) (a) Die minimum buite-afmetings in millimeter van reëlings- en waarskuwingstekens word
gegee in verhouding tot die spoedgrens in kilometer per uur met betrekking tot die gedeelte van die
openbare pad waarop die tekens opgerig word: Met dien verstande dat ’n speling van vyf persent onder
sodanige minimum afmeting toelaatbaar is.
(b) Die minimum afmetings en snelheid bedoel in subregulasie (1) moet, behoudens paragraaf
(c)—
(i) vir sirkelvormige reëlingstekens, soos in die tabel hieronder aangetoon, wees:
TEKENTIPE
Spoedgrens
Deursnee

Algemeen
Oorhoofs
Parkering en stilhou

0 – 60

61 – 80

81 – 100

101 – 120

600
900
450

900
1 200
900

1 200
1 200
1 200

1 200
1 600
1 200

Met dien verstande dat—
(aa)

’n stopteken dieselfde grootte as ’n sirkelvormige teken moet wees, behalwe vir
’n teken wat gebruik word deur ’n skolierpatrollie wat ’n minimum deursnee
van 450 millimeter kan wees;

(bb)

’n teken vir voetgangers en fietsryers ’n minimum deursnee van 300 millimeter
kan wees; of

(cc)

’n hou linksteken wat gebruik word op die vertikale aansig van ’n bolder ’n
minimum van 300 millimeter in deursnee kan wees;

(ii) vir driehoekige reëlings- en waarskuwingstekens, soos in die tabel hieronder
aangetoon, wees:
Spoedgrens
Sylengte

0 – 60

61 – 80

81 – 100

101 – 120

900

1 200

1 200

1 500

(iii) vir reghoekige reëlingstekens, soos in die tabel hieronder aangetoon, wees:
TEKENTIPE
Spoedgrens
Hoogte x
breedte

Algemeen
Oorhoofs

0 – 60

61 – 80

81 – 100

101 – 120

600 x 450
900 x 675

900 x 675
1 200 x 900

1 200 x 900
1 200 x 900

1 200 x 900
1 600 x 1 200

445 x 338

900 x 675

1 200 x 900

1 200 x 900

450 x 225

600 x 300

800 x 400

900 x 450

TEKENTIPE
Parkering en
Stilhou
Bus en
minibus stop

Met dien verstande dat ’n eenrigtingryvlakteken ’n minimum hoogte van 450 millimeter en ’n minimum
breedte van 600 millimeter moet wees.
(c) Die volgende tekens se minimum afmetings moet as volg wees:
(i) Teken R1.3 en R1.4 moet dieselfde grootte as een sykant van stopteken R1 wees;
(ii) die onderste deel van teken R2.1 moet soos in die tabel hieronder aangetoon, wees:
0 – 60

61 – 80

81 – 100

101 – 120

300 x 225

450 x 338

600 x 450

750 x 563

Spoedgrens
Hoogte x breedte

(iii) teken R5 moet ’n minimum sylengte van 450 millimeter hê;
(iv) ’n eksklusiewe sekondêre boodskapteken moet dieselfde lengte hê as die deursnee of
breedte van die boonste teken in sodanige tekenkombinasie;
(v) tekens W401, W402 en W415 moet die minimum afmetings hê soos in die tabel
hieronder aangetoon:
0 – 60

61 – 80

81 – 100

101 – 120

600 x 150

600 x 150

800 x 200

800 x 200

Spoedgrens
Hoogte x breedte

(vi) tekens W403 en W404 moet die minimum afmetings hê soos in die tabel hieronder
aangetoon:
Spoedgrens

0 – 60

61 – 80

81 – 100

101 – 120

Diagonaal

1 015

1 200

1 200

1 200

(vii) tekens W405 tot W410 en W414 moet die minimum afmetings hê soos in die tabel
hieronder aangetoon:
Spoedgrens
Hoogte

0 – 60

61 – 80

81 – 100

101 – 120

450

450

600

600

Met dien verstande dat teken W414 ’n minimum hoogte van 600 millimeter en ’n breedte van 1600
millimeter moet hê, ongeag die Spoedgrens, wanneer dit saam met teken GA4 gebruik word.
(viii) teken TW411 moet die minimum afmetings hê soos in die tabel hieronder aangetoon:
Spoedgrens
Hoogte x breedte

0 – 60

61 – 80

81 – 100

101 – 120

200 x 1 200

300 x 1 800

400 x 2 400

400 x 2 400

(ix) teken TW412 moet die minimum afmetings hê soos in die tabel hieronder aangetoon:
Spoedgrens
Hoogte x breedte

0 – 60

61 – 80

81 – 100

450 x 900

600 x 1 200

600 x 1 200

(x) teken W413 moet die minimum afmetings hê soos in die tabel hieronder aangetoon:
Spoedgrens
Hoogte x breedte

0 – 60

61 – 80

81 – 100

101 – 120

600 x 350

600 x 350

800 x 466

800 x 466

(2) (a) Die minimum breedte van ’n oorlangse padmerk is 100 millimeter: Met dien verstande dat
’n speling van 10 persent onder sodanige minimum afmeting toelaatbaar is.
(b) Die minimum lengte van ’n aaneenlopende oorlangse padmerk moet nege meter op ’n
openbare pad in ’n stedelike gebied en 12 meter op enige ander openbare pad wees: Met dien verstande dat
hierdie bepaling nie op sodanige merk wat gebruik word om die kant van ’n geverfde eiland te merk, van
toepassing is nie.
(c) Die minimum breedte van ’n dwarspadmerk is—
(i) vir padmerk RTM1 in ’n stedelike gebied, 300 millimeter en in enige ander gebied, 500
millimeter;

(ii) vir padmerk RTM2 in ’n stedelike gebied, 200 millimeter en in enige ander gebied, 300
millimeter;
(iii) vir padmerk RTM4, 2 400 millimeter;
(iv) vir padmerk GM5, 300 millimeter; en
(v) vir enige ander dwarspadmerk, 100 millimeter.
(3) Die minimum deursnee van enige skyf ligsein van ’n verkeersein is 210 millimeter: Met dien
verstande dat ’n speling van 10 persent onder sodanige afmeting toelaatbaar is.
(4) Die spesifieke afmetings van ’n padverkeersteken en die letterstyle en simbole wat gebruik word
op sodanige teken moet wesenlik in ooreenstemming wees met die vereistes neergelê in die SuiderAfrikaanse Ontwikkelingsgemeenskap Handleiding vir Padverkeerstekens – Volume 4.
286A. Kleure vir vervaardiging van padverkeerstekens
(1) (a) Die kleure van ’n padverkeersteken is soos aangedui in Bylae 1.
(b) Waar daar vir ’n tydelike weergawe van ’n padteken voorsiening gemaak word, by wyse van
’n tydelike nommer wat toegeken is aan sodanige teken, moet die kleur van so ’n teken gewysig word
sodat—
(i) ’n wit simbool, letter of rand, swart halfdof word en enige swart simbool wat bo-op geplaas
is wit trukaatsend word;
(ii) die geel simbool op tekens R302 en R303 en enige geel letters, syfers of leestekens, swart
halfdof word; of
(iii) ’n wit, blou of groen agtergrond, geel trukaatsend word:
Met dien verstande dat—
(aa)

’n rooi rand of ander oppervlak, rooi bly, behalwe dat—
(aaa)

die rand van ’n tydelike diagrammatiese teken of hoë sigbaarheidsteken,
swart halfdof word; of

(bbb)

die rooi oppervlaktes op tekens W401, W402 en W405 tot W410, swart
halfdof word;

(bb)

die bo-op geplaasde kleurgedeeltes van simbole op tekens R126, R232, R316, R321,
R322, R316-P, R321-P, R322-P, W301, W302 en W303, bly soos hulle is; en

(cc)

enige ander geel simbool, geel bly, maar omring word deur ’n dun swart halfdof
rand.

(c) Waar daar slegs voorsiening gemaak is vir ’n tydelike weergawe van ’n padteken, moet dit
ooreenstem met die tydelike kleure bedoel in paragraaf (b).
(2) Waar vereis word dat ’n padverkeersteken ’n spesifieke kleur of kleure moet wees, moet die
kleure in ooreenstemming met die volgende spesifikasies gepubliseer deur die Suid-Afrikaanse Buro vir
Standaarde wees:
(a)

Vir rooi, oranje, geel, groen, blou, pers, wit en bruin trukaatsende materiaal en vir rooi,
oranje, geel, groen, blou, pers, wit, grys, swart en bruin verf, die trukaatskoëffisiënt, die
kleur, luminansiefaktor en spieëlglans, na gelang van die geval, voor verwering, van die
standaardspesifikasie SABS 1519 “Padtekens”, en die woorde “trukaatskoëffisiënt, kleur,
luminansiefaktor, spieëlglans en verwering”, dra dieselfde betekenis as wat in daardie
spesifikasie daaraan geheg word;

(b)

vir geel, wit, swart en rooi padmerk materiaal en goudgeel verf, standaardspesifikasie SABS
1091 “Nasionale kleurstandaarde vir verf”;

(c)

vir rooi, geel, helder en groen padmerkknoppe, standaardspesifikasie SABS 1442
“Padknoppe”; en

(d)

vir rooi, geel en groen verligte verkeerseine, standaardspesifikasie SABS 1459
“Verkeersligte”.

(3) Indien ’n padverkeersteken vertoon word met ’n kleur wat verskil in skakering van die kleur
soos in subregulasie (2) gespesifiseer, word die geldigheid van sodanige teken, in die afwesigheid van
getuienis van benadeling, nie daardeur geraak nie.
(4) Die agterkant van ’n padteken, uitgesonderd ’n padteken met ’n aluminium agtergrond, is grys,
behalwe dat, ongeag die materiaal van vervaardiging, die agterkant van ’n stopteken wit halfdof is.
(5) Behoudens die bepalings van hierdie Deel, is die kleur van ’n stander of paal wat spesifiek vir
die vertoning van ’n padteken opgerig is, waar die stander of paal—
(a)

van staal is, grys: Met dien verstande dat indien die staal behandel is die vereiste nie van
toepassing is nie;

(b)

van hout is, die kleur van die behandelde hout of grys of bruin geverf; en

(c)

van beton is, die natuurlike kleur van beton, en in die geval van ’n padteken die standard,
paal of stut goudgeel, dele waarvan trukaatsend kan wees: Met dien verstande dat hierdie
voorwaarde nie van toepassing is op ’n oorhoofse teken wat aan ’n stellasie geheg is, is nie.

(6) Ligweerkaatsende wisselboodskappadtekens moet aan die afmetings- en kleurvereistes van
hierdie regulasie voldoen.
(7) (a) Liguitstralende wisselboodskappadtekens kan gebruik word om ’n reëlings-, waarskuwings, gids- of inligtingsboodskap te vertoon.
(b) Enige liguitstralende wisselboodskappadteken wat ’n reëlings- of waarskuwingsboodskap
oordra, moet die boodskap vertoon—
(i) in dieselfde vorm as die ooreenstemmende standaardteken;
(ii) met ’n verligte rooi of wit rand, na gelang van die geval; en
(iii) met ’n verligte boodskap in wit letters, syfers of simbole op ’n halfdof swart agtergrond.
(c) ’n Kombinasie van ’n standaard padteken en ’n wisselboodskappadteken kan gebruik word.
(8) Trukaatsende materiaal soos bedoel in subregulasie (2) (a) moet ’n permanente merk dra om die
klas en die vervaardiger van sodanige materiaal te identifiseer.
287. Wyse waarop padtekens en padseine vertoon moet word
(1) Behoudens die bepalings van hierdie Deel, moet ’n padteken of padsein—
(a)

op ’n openbare pad vertoon word waar die betekenis daarvan van toepassing is, sodat dit na
aankomende verkeer wys;

(b)

in ’n posisie en hoogte geplaas word wat die voordeligste is, ten aansien van die ontwerp,
rigting en ander eienskappe van die betrokke openbare pad; en

(c)

wesenlik vertoon word ooreenkomstig—
(i) die Suider-Afrikaanse Ontwikkelingsgemeenskap Handleiding vir Padverkeerstekens,
Volumes 1 en 4; en
(ii) die Suid-Afrikaanse Padverkeersein Handleiding Volumes Twee en Drie.

(2) ’n Tydelike padteken word slegs vir ’n tydelike toestand gebruik.
(3) Waar ’n vereniging of klub gemagtig is om ’n padverkeersteken te vertoon soos in artikel 57 (6)
van die Wet bedoel, mag geen wapen of ander teken op enige sodanige padverkeersteken buite die buitelyn
van sodanige padverkeersteken wees nie: Met dien verstande dat in enige geval waar dit nie moontlik is
nie, dit in die onmiddellike nabyheid van die aansluiting van die padverkeersteken met die stander of paal
moet wees en beperk is tot ’n gebied van hoogstens 10 persent van die oppervlakte van die voorkant van
sodanige teken: Met dien verstande voorts dat in alle ander gevalle die wapen of teken geplaas kan word

waar daar op die padverkeersteken ruimte beskikbaar is, by voorkeur in ’n hoek, maar die naaste rand van
die wapen of teken mag nie meer as 100 millimeter van die rand van die padverkeersteken af wees nie.
(4) Indien ’n padteken of padsein gemonteer is bo-oor ’n deel van die ryvlak, moet die minimum
vryhoogte tussen die onderkant van die teken of sein en die padoppervlak, vyf komma twee meter wees,
uitgesonderd vir tekens R204, W415 en W320.
(5) Indien twee padverkeerstekens in konflik met mekaar is—
(a)

het ’n tydelike padverkeersteken voorrang bo enige ander teken;

(b)

behoudens paragraaf (a), het ’n beheer reëlingsteken en ’n verkeersein voorrang bo enige
ander teken; en

(c)

het ’n bus-, midibus- of minibusstopteken voorrang bo ’n parkeer- of stilhouteken, met
inbegrip van ’n geen parkeer- en geen stilhouteken.

(6) (a) ’n Padverkeersteken kan in kombinasie met ’n ander padverkeersteken op dieselfde paal
gebruik word om—
(i) die aanwending van die padverkeersteken selektief te beperk deur ’n tweedelige boodskap
te vertoon waar die onderste boodskap die betekenis van die boonste boodskap verander;
(ii) die verstaanbaarheid van die teken te verbeter deur middel van ’n waarskuwingsteken of
aanvullende inligtingsplaat; en
(iii) die sigbaarheid van die padverkeersteken te verbeter soos beoog in sub-regulasie (9).
(b) Die kombinasies in paragraaf (a) bedoel, mag nie uit kombinasies van permanente en tydelike
tekens bestaan nie.
(c) ’n Reëlings- of waarskuwingsteken kan in kombinasie met ’n gidsteken gebruik word.
(7) Voorbeelde van tekenkombinasies word in die Aanhangsel by Bylae 1 aangedui.
(8) ’n Padverkeersteken kan aangevul word om die verstaanbaarheid van sodanige teken te verbeter
deur—
(a)

in die geval van ’n reëlingsteken of -sein, of waarskuwingsteken, die byvoeging van ’n
inligting- of aanvullende plaat onder die teken; en

(b)

die insluiting van ’n reëlings- of waarskuwingsteken in ’n gidsteken.

(9) (a) Die sigbaarheid van ’n padverkeersteken kan verbeter word deur—
(i) die teken op ’n hoë sigbaarheidsagtergrond te vertoon;
(ii) die teken in kombinasie met een of meer geel flitsende seine te vertoon; of
(iii) interne of eksterne beligting.
(b) Die kleure van ’n hoë sigbaarheidsagtergrond is—
(i) vir ’n permanente teken, wit trukaatsend vir die agtergrond en ’n rooi trukaatsend vir die
rand; of
(ii) vir ’n tydelike teken, geel trukaatsend vir die agtergrond en swart halfdof vir die rand.
(10) Wanneer ’n aaneenlopende oorlangspadmerk gebruik word in kombinasie met padknoppe, kan
klein gapings in die lyn voorkom om die padknoppe te akkommodeer.
287A. Wyse waarop verkeersein vertoon moet word
(1) (a) ’n Verkeersein moet—
(i) bestaan uit ligseine wat vertikaal gerangskik is sodat die boonste sein rooi is, die middelste
sein geel is en die onderste sein groen is: Met dien verstande dat—
(aa)

die boonste sein meer as een rooi ligsein kan insluit wat horisontaal gerangskik is;

(bb)

die middelste sein meer as een geel ligsein kan insluit wat horisontaal gerangskik is;

(cc)

die onderste sein meer as een groen ligsein kan insluit wat vertikaal of horisontaal
gerangskik is;

(dd)

’n spesiale aanvullende verkeersein, S10L en S10R met slegs ’n geel en ’n groen pyl,
gebruik kan word;

(ee)

’n voetganger verkeersein, S11, moet bestaan uit twee ligseine wat vertikaal
gerangskik is, en die boonste ligsein moet rooi wees en die onderste ligsein moet
groen wees;

( ff )

’n spesiale verkeersein, S12 kan bestaan uit twee ligseine wat vertikaal gerangskik
is, en die boonste ligsein moet rooi wees en die onderste ligsein moet groen wees;
en

(gg)

’n trapfietsverkeersein, S12, moet bestaan uit twee ligseine wat vertikaal gerangskik
is, en die boonste ligsein moet rooi wees en die onderste ligsein moet groen wees;

(ii) ’n basiese volgorde hê wat rooi, groen, geel en rooi is, en die siklustyd moet wees soos wat
deur die beweging van verkeer vereis word; en
(iii) so ontwerp wees dat die kop van die verkeersein sover moontlik voorkom dat ’n verkeersein
gesien word vanaf ’n rigting waarop sy ligseine nie van toepassing is nie.
(b) By ’n seinaansluiting, seinglipweg of ’n seinvoetganger- of seintrapfietskruising moet die
volgende verkeerseingesigte voorsien word vir die beheer van voertuigverkeer vir elke rigting waaruit
voertuigverkeer die aansluiting, glipweg of kruising kan nader:
(i) Ten minste twee verkeerseingesigte wat rooi ligseine het, moet aan die oorkant van die
stoplyn RTM1 by plekke geplaas word—
(aa)

wat nie aan die duskant van ’n aansluiting of glipweg is nie;

(bb)

wat nie minder as ses meter van die stoplyn RTM1 is nie;

(cc)

op so ’n wyse dat die twee seingesigte minstens drie meter en hoogstens 20 meter
van mekaar is: Met dien verstande dat indien dit onvermydelik is dat die verkeerseine
meer as 20 meter van mekaar is, bykomende hoofverkeerseine voorsien word op so
’n wyse dat geen verkeerseine meer as 20 meter van mekaar af is nie; en

(dd)

by ’n seinaansluiting, maar nie by ’n voetganger- of trapfietsoorgang, waar ’n
reguitdeur beweging toegelaat word om die aansluiting te nader, en waar die ryvlak
reguit deur die aansluiting aanhou, ’n verkeerseinbeweging vir die kontrole van
reguitdeur bewegings voorsien word, onderhewig aan die vereistes van
subparagrawe (aa) tot (cc), op elke kant van die ryvlak aan die oorkant van die
aansluiting:
Met dien verstande dat as die ryvlak by die aansluiting deur ’n geboude middeleiland
van genoegsame wydte om ’n sein te akkommodeer, verdeel word, die regterkantste
verkeerseingesig op die middeleiland aangebring moet word.

(ii) By ’n seinaansluiting of glipweg, maar nie by ’n voetganger- of trapfietsoorgang, moet ten
minste een verkeerseingesig met ’n rooi ligsein aan die duskant van ’n aansluiting of
glipweg aan die linker- of regterkant van die ryvlak op ’n plek nie verder as drie meter van
die verlenging van die stoplyn RTM1 aangebring word.
(iii) Wanneer ’n aparte links- of regsdraaisein vereis word, moet ten minste twee
verkeerseingesigte met ’n flitsende groen pylligsein, flitsende groen busligsein of ’n
flitsende groen tremligsein, een aan die oorkant van die stoplyn RTM1 onderworpe aan
subparagrawe (i) (aa) en (bb), en dié ander aan die oorkant of duskant, aangebring word;
(iv) ’n Verkeersein wat, voor die inwerkingtreding van hierdie subregulasie, geldig ingevolge
die Wet vertoon kon word, kan, nieteenstaande die bepaling van hierdie regulasie tot 31
Desember 2010 op ’n openbare pad vertoon word.

(c) Bykomstige verkeerseingesigte kan by die aansluiting of kruising op enige paslike plek
aangebring word, selfs al word aan die minimum vereistes van paragraaf (b) voldoen.
(d) ’n Glipweg vir verkeer wat links of regs by ’n aansluiting, wat deur ’n verkeersein beheer
word, draai, moet deur ’n gebonde eiland geskei word van die laan aan die regter- en linkerkant van
sodanige glipweg.
(e) As ’n aparte regterkantste draailigsein vereis word, moet ten minste twee verkeerseine met ’n
groen pyllig op twee aparte stutte onderworpe aan die vereistes van paragraaf (d) opgerig word, en ten
minste een van sodanige verkeerseine moet ’n S8-verkeersein wees.
( f ) ’n Agtergrondskerm moet vir elke voertuigseingesig voorsien word, en sodanige skerm moet
voldoen aan standaardspesifikasies SABS 1459-1988 “Verkeersligte”: Met dien verstande dat verkeerseine
wat voor die inwerkingtreding van hierdie regulasie sonder ’n agtergrondskerm vertoon kon word,
nieteenstaande die bepalings van hierdie regulasie, tot 31 Desember 2010 op ’n openbare pad vertoon kan
word.
(g) ’n Agtergrondskerm kan vir voetganger- en trapfietsseingesigte voorsien word en sodanige
skerms moet voldoen aan standaardspesifikasies SABS 1459-1988 “Verkeersligte”.
(h) Waar dit nodig is om die sigbaarheid van ’n verkeersein te verbeter, kan die rand van die
agtergrondskerm vir ’n seingesig trukaatsend wees.
(i) ’n Verkeerseinpylteken (ST1 tot ST5) kan vertikaal bokant ’n verkeerseingesig vertoon word
om aan te dui dat enige ligsein wat in die seingesig geïnstalleer is, slegs van toepassing is op die rigting van
beweging soos aangedui deur die pylteken.
(2) Die verkeerbeheer by ’n aansluiting of voetganger- of trapfietskruising kan die gebruik van
padtekens insluit, padmerke en padseine en die beheervoorrang moet soos volg wees:
(a)

’n Padteken wat die rigting van beweging van verkeer by ’n aansluiting of voetganger- of
trapfietskruising, wat deur ’n verkeersein beheer word, verbied of voorskryf, het voorkeur
bo enige ligsein wat die deurgangsreg toelaat.

(b)

’n Ligsein wat reg van weg toelaat, het voorkeur bo die stoplyn RTM1.

(c)

’n Ligsein wat die betekenis het dat verkeer moet stilhou, het voorrang bo enige ander
padverkeersteken of ’n ander ligsein wat deurgangsreg toelaat, behalwe as sodanige ander
ligsein ’n hoër voorkeurvlak het. Die voorkeurvlakke vir ligseine is soos volg, aangedui van
die hoogste tot die laagste voorkeurvlak:
(i) vaste of flitsende voetganger- en trapfietsligseine;
(ii) vaste of flitsende bus- of tremligseine;
(iii) vaste of flitsende pylseine, of vaste skyfsein met pyltekens ST1 tot ST5; en
(iv) vaste skyfligseine.

(3) Geen padteken behalwe—
(a)

’n straatnaamteken;

(b)

’n rigtingroetemerksein;

(c)

inligtingstekens IN14 en IN15 en voetganger- en trapfietstekens met betrekking tot die
funksie van die verkeersein;

(d)

’n eenrigtingryvlakteken;

(e)

’n geentoegangteken;

(f)

’n linksdraai verbode-, regs draai verbode- of u-draai verbodeteken;

(g)

’n gaan slegs reguit-, gaan slegs links- of gaan slegs regs-teken;

(h)

’n voetgangerverbodeteken R218; of

(i)

’n verkeerseinpylteken ST1 tot ST5,

mag saam met ’n verkeersein gebruik word nie, en sodanige tekens kan aan dieselfde paal of oorhoofse stut
of stellasie as die van die verkeersein gemonteer word.
(4) Wanneer geen ligsein op ’n aanloop na ’n aansluiting, verlig is nie, moet die bestuurder van ’n
motorvoertuig optree soos vir ’n drierigtingstopteken, R1.3 of ’n vierrigtingstopteken, R1.4.
(5) ’n Verkeersein kan in ’n wyse van werking gestel word om aan te dui dat dit buitewerking is, en
hierdie wyse van werking moet so wees dat of al die ligseine nie verlig sal wees nie, of dat al die
voertuigrooi ligseine flicker en voetganger- en trapfietsligsein afgeskakel word.
(6) ’n Flitsende rooipylligsein mag nie saam met ’n groenmanligsein by ’n aansluiting gebruik word
nie, met dien verstande dat die flitsende rooipylligsein nie na 31 Desember 2010 vertoon word nie.
(7) Elke flitsende ligsein moet werk teen ’n siklusfrekwensie van tussen een en twee flitse per
sekonde.
(8) (a) ’n Flitsende rooi sein moet bestaan uit ’n rooiskyfligsein.
(b) Wanneer rooi flitsende seine by ’n spoorwegkruising gebruik word, moet twee ligseine—
(i) gemonteer word onder stopteken, R1, en bo spoorweglyngevaarmerke, W403 of W404,
soos van toepassing;
(ii) in afwisselende flitsende vorm verlig word slegs wanneer ’n trein aankom; en
(iii) geplaas word aan die duskant van die spoorwegkruising, aan die linkerkant van elke
naderende ryvlak.
(9) Oorhoofse laanrigtingbeheerseine moet—
(a)

bestaan uit ligsein S16, S17, S18 en S19 wat langs mekaar gemonteer is met S16 regs en
S17 en S18 of S19 voor S16 en S17, soos deur die bestuurder gesien, bokant elke laan
onderworpe aan omgekeerde vloei van verkeersbeweging en vir beide rigtings van
beweging: Met dien verstande dat as die ligsein ’n matriks van ligbronne is, seine 16 en 17
kan bestaan uit een eenheid vir elke laan en vir beide rigtings van beweging in daardie laan;

(b)

voldoen aan die vereistes van SABS 1459 “Verkeersligte”;

(c)

so gemonteer word dat die middel van die ligseine nie meer as ses komma twee meter bo
die ryvlak, en die onderste rand nie minder as vyf komma twee meter bo die ryvlak, is nie;
en

(d)

nie oor ’n laan vertoon word om die toegelate rigting van verkeersbeweging aan te dui nie,
behalwe wanneer die laan onderworpe is aan omgekeerde vloei in die rigting van
verkeersbeweging.

(10) ’n Vlag moet 600 millimeter by 600 millimeter wees, en moet rooi of oranje wees.
(11) (a) ’n Verantwoordelike geregistreerde professionele ingenieur of geregistreerde professionele
tegnikus (ingenieurswese) van die betrokke padowerheid moet elke verkeerseininstallasie by ’n
seinaansluiting of voetganger- of trapfietskruising goedkeur en ’n verklaring teken wat die volgende bevat:
(i) skaalskets van die uitleg van die aansluiting of kruising en die laanmerke en paduitleg
aandui;
(ii) aantal, tipe en ligging van ligseingesigte;
(iii) aantal, tipe en ligging
voetgangerdrukkontroles;

van

voetganger-

en

trapfietsfasiliteite,

insluitende

(iv) fassering, tydplanne en afsetstellings;
(v) datum van inwerkingtreding; en
(vi) naam, handtekening en registrasienommer van die ingenieur of tegnikus (ingenieurswese)
wat die sein goedgekeur het, en die datum van ondertekening.
(b) Die verklaring moet deur die padowerheid in beheer van die betrokke verkeersein bewaar
word.

(12) ’n Gliplaan vir verkeer wat na links draai by ’n kruising wat beheer word deur ’n verkeersein,
moet van die laan aan die regterkant van sodanige glipbaan deur ’n geboude eiland geskei word.
288. Tekens wat parkering, stilhou en smouse reguleer
(1) ’n Reëlingsteken met betrekking tot die parkering van ’n voertuig en die verbod op smouse moet
aan elke end en op daardie kant van ’n gedeelte van die openbare pad vertoon word waar sodanige teken se
betekenis van toepassing is: Met dien verstande dat—
(a)

geen aansluiting ingesluit word in enige sodanige gedeelte van ’n openbare pad nie;

(b)

enige ander reëlingspadverkeersteken vertoon kan word binne sodanige gedeelte van ’n
openbare pad, in welke geval sodanige reëlingspadverkeersteken voorrang geniet bo enige
teken met betrekking tot die parkering van ’n voertuig;

(c)

ten opsigte van enige gedeelte van ’n openbare pad wat tussen die naaste kruisende openbare
paaie geleë is, en wat nie langer as 75 meter is nie, parkering en smousery in sodanige
gedeelte verbied of beperk kan word deur net een toepaslike teken te vertoon; en

(d)

waar die betekenis van sodanige teken van toepassing moet wees op enige gedeelte van ’n
openbare pad, uitgesonderd die kant van sodanige openbare pad—
(i) sodanige teken vertoon kan word op daardie gedeelte van sodanige openbare pad
waarop sy voorskrif van toepassing moet wees of op enige verkeerseiland of ander
verhewe gebied wat omring word deur die ryvlak van sodanige openbare pad wat aan
sodanige gedeelte grens;
(ii) in die geval van ’n parkering verbodeteken, is sy betekenis van toepassing op enige
parkeervak wat op ’n afstand van hoogstens 500 millimeter vanaf sodanige teken
afgemerk is en, indien die vak een van verskeie afgemerkte parkeervakke is wat
aanmekaar grens, op al sulke aangrensende parkeervakke wat binne ’n afstand van 75
meter vanaf sodanige teken is, en by die toepassing van hierdie paragraaf word
parkeervakke wat binne twee en ’n half meter van mekaar afgemerk is, as aangrensende
parkeervakke geag.

(2) ’n Reëlingsteken wat die stop van ’n voertuig verbied of beperk, moet aan elke punt en op
daardie kant van die gedeelte van die openbare pad waar sodanige teken se betekenis van toepassing moet
wees, vertoon word: Met dien verstande dat—
(a)

geen aansluiting ingesluit word by enige sodanige gedeelte van ’n openbare pad nie; en

(b)

ten aansien van enige gedeelte van ’n openbare pad wat tussen die naasgeleë openbare paaie
wat die betrokke pad kruis en wat nie langer as 75 meter is nie, stilhou in sodanige gedeelte
verbied of beperk kan word deur slegs een toepaslike teken te vertoon.

(3) ’n Reëlingsteken met betrekking tot die parkering, stilhou van ’n voertuig of die verbod op
smouse, moet ’n soortgelyke teken aan die agterkant vertoon, tensy die teken parallel met die laterale lyn
van die openbare pad vertoon word.
289. Magtiging om perseel binne te gaan teenstrydig met reëlingsteken
Waar ’n reëlingsteken van toepassing is wat ’n openbare pad of gedeelte van ’n openbare pad
reserveer vir ’n spesifieke klas voertuig, mag die bestuurder van ’n voertuig, behalwe die bestuurder van ’n
voertuig van die voertuigklas waarna sodanige teken verwys, slegs sodanige openbare pad of gedeelte van
’n openbare pad oorsteek indien—
(a)

hy of sy andersins nie by enige perseel wat aan sodanige pad of sodanige gedeelte van ’n
openbare pad grens, kan ingaan of dit kan verlaat nie; en

(b)

dit veilig is om dit te doen.

290. Verbod op advertensies op openbare paaie

(1) Niemand vertoon, of laat die vertoning toe van, enige advertensiemateriaal op of aangeheg aan
’n padverkeersteken nie, behalwe—
(a)

dat ’n enkele advertensie aan elke kant van ’n straatnaamteken GL1 of ’n
voorstadnaamteken GL2 in kombinasie met sodanige tekens vertoon kan word;

(b)

waar die vervaardiger van sodanige teken sy of haar naam op die agterkant van daardie
teken vertoon; of

(c)

in die omstandighede bedoel in artikel 57 (6) van die Wet: Met dien verstande dat dit
wesenlik in ooreenstemming met die Suider-Afrikaanse Ontwikkelingsgemeenskap
Handleiding vir Padverkeerstekens vertoon word.

(2) Niemand mag ’n padverkeersteken in ’n advertensie gebruik nie waar sodanige advertensie vir
enige padgebruiker sigbaar is terwyl hy of sy op ’n openbare pad ry.
(3) Niemand mag—
(a)

op ’n openbare pad ’n motorvoertuig waarop enige elektroniese toestel of liguitstralende
advertensie verskyn of vertoon word, gebruik nie; of

(b)

op ’n stilstaande motorvoertuig enige elektroniese toestel of liguitstralende advertensie wat
sigbaar is vanaf ’n openbare pad of grond langs sodanige openbare pad vertoon of laat
vertoon nie:

Met dien verstande dat die bepaling van subregulasie (3) nie van toepassing is nie op lampverligte
kennisgewings of identifiseringslampe waarna in regulasies 173 (1), (2), 176 (1) verwys word en taxilampe
wat ’n advertensie of inligting bo-op gemete taxi’s vertoon wat kragtens ’n operateurslisensie uitgereik
ooreenkomstig die bepalings van die NLTTA bedryf word.
(4) Niemand mag ’n rigtingsteken wat die verkoop van alkoholprodukte vertoon of uitbeeld en vanaf
’n openbare pad sigbaar is vertoon of laat vertoon of toelaat dat dit aldus vertoon word nie.
291. Oorgangsbepaling
(1) ’n Padverkeersteken wat voor die inwerkingtreding van hierdie Deel ingevolge die Wet
regsgeldiglik vertoon kon word, kan, ondanks die bepalings van hierdie Deel, tot 31 Desember 2000 op ’n
openbare pad vertoon word.
(2) ’n Padverkeersteken in subregulasie (1) bedoel, het dieselfde betekenis as wat aan ’n
ooreenstemmende padverkeersteken in Bylae 1 geheg word: Met dien verstande dat ’n stopteken R1 wat
voor die inwerkingtreding van hierdie Deel vertoon kon word, wanneer dit vertoon word as ’n drierigting
of vierrigting stopteken, dieselfde betekenis as stoptekens R1.3 en R1.4, onderskeidelik, in Bylae 1 het.
Deel II
Spoedgrense
292. Algemene spoedgrense
’n Algemene spoedgrens van—
(a)

60 kilometer per uur is van toepassing ten aansien van elke openbare pad of deel daarvan,
geleë in ’n stedelike gebied;

(b)

100 kilometer per uur is van toepassing ten aansien van elke openbare pad of deel daarvan,
behalwe ’n deurpad, geleë buite ’n stedelike gebied; en

(c)

120 kilometer per uur is van toepassing ten aansien van elke deurpad.

292A. Verbod op spoedopspoorders, -steursenders cen soortgelyke toestelle
(1) Niemand mag ’n motorvoertuig op ’n openbare pad gebruik wat toegerus is met of waar ’n
toestel geheg is aan sodanige motorvoertuig wat inmeng met die gebruik van ’n snelheidsmoniterings- of metingstoestel of die gebruik daarvan opspoor nie.

(2) Niemand mag terwyl hy of sy in ’n motorvoertuig ry ’n toestel in sy of haar besit hê wat inmeng
met ’n snelheidsmoniterings- of -metingstoestel of die gebruik daarvan opspoor nie.
293. Spoedgrens vir spesifieke klas voertuie
(1) Kragtens artikel 59 (3) van die Wet is ’n spoedgrens van—
(a)

80 kilometer per uur, onderworpe aan die voorbehoudsbepaling by die vermelde artikel, van
toepassing ten aansien van—
(i) ’n goederevoertuig waarvan die bruto voertuigmassa 9 000 kilogram oorskry;
(ii) ’n kombinasie van motorvoertuie wat bestaan uit ’n goederevoertuig wat die
trekvoertuig is en een of twee sleepwaens waarvan die som van die bruto voertuigmassa
van die goederevoertuig en van die sleepwa of sleepwaens, 9 000 kilogram oorskry;
(iii) ’n gelede motorvoertuig waarvan die bruto kombinasiemassa van die voorspanmotor
9 000 kilogram oorskry; of
(iv) enige teënspoedwa wat ’n ander voertuig sleep;

(b)

100 kilometer per uur van toepassing, onderhewig aan die voorbehoudsbepaling tot die
gemelde artikel, ten aansien van—
(i) ’n bus;
(ii) ’n minibus of ’n midibus wat kragtens ’n operateurslisensie gebruik word;
(iii) ’n snelvervoerbus en ’n snelvervoerbustrein; en
(iv) (aa)

’n goederevoertuig waarvan die bruto voertuigmassa 3 500 kilogram oorskry
maar minder as 9 000 kilogram is; of

(bb)

’n kombinasie van motorvoertuie bestaande uit ’n goederevoertuig, wat die
trekvoertuig is, en een of twee sleepwaens waarvan die som van die bruto
voertuigmassa van die goederevoertuig en van die sleepwa of sleepwaens 3 500
kilogram oorskry maar minder as 9 000 kilogram is.

(2) (a) Daar moet aan die agterkant van ’n goederevoertuig soos beoog in sub-regulasie (1) (a) ’n
teken vertoon word wat aandui dat daardie goederevoertuig onderworpe is aan ’n spoedgrens van 80
kilometer per uur, en sodanige teken moet voldoen aan die vereistes van standaardspesifikasie SANS 1329
“Trukaats- en Neonwaarskuwingstekens vir Padvoertuie”, Deel 3: “Ander tekens as driehoeke,
chevrontekens en abnormale vragvoertuigtekens” met betrekking tot die kleure wat op so ’n teken vertoon
word.
(b) Daar moet aan die agterkant van ’n goederevoertuig soos beoog in sub-regulasie (1) (b) ’n teken
vertoon word wat aandui dat sodanige voertuig onderhewig is aan ’n spoedgrens van 100 kilometer per uur,
en sodanige teken moet voldoen aan die vereistes van die standaardspesifikasie na verwys in paragraaf (a)
met betrekking tot die kleure wat op so ’n teken vertoon word.
(3) Ondanks enige bepaling in hierdie regulasies, vir doeleindes van hierdie regulasie, sluit die
begrip goederevoertuig nie ’n sleeptrekker in nie.
294. Spoedgrens met betrekking tot bande
Ondanks die bepalings van regulasies 292 en 293, mag niemand ’n motorvoertuig wat met lugbande
voorsien is op ’n openbare pad gebruik nie teen ’n spoed wat hoër is as die spoed bedoel in die
standaardspesifikasie SABS 1550 “Motorvoertuig Wiele en Vellings: Dimensies en Ladings”, Deel 1:
“Algemeen”, Deel 2: “Passasiersmotorbande”, Deel 3: “Handelsvoertuigbande”, of soos deur die
vervaardiger van die betrokke band goedgekeur.
295. Spoedgrens met betrekking tot remvermoë
(1) Niemand mag op ’n openbare pad ’n trekker, sleeptrekker of sleepwa soos beoog in regulasie
154 (2) teen ’n spoed hoër as 40 kilometer per uur gebruik nie.

(2) ’n Motorvoertuig bedoel in subregulasie (1) kan toegerus word met ’n teken wat aandui dat
daardie voertuig onderworpe is aan ’n spoedgrens van 40 kilometer per uur, welke teken moet voldoen aan
die vereistes van standaardspesifikasie SANS 1329 “Trukaats- en Neonwaarskuwingstekens vir
Padvoertuie”, Deel 3: “Ander tekens as driehoeke, chevrontekens en abnormale vragvoertuigtekens” met
betrekking tot die kleure wat op so ’n teken vertoon word.
HOOFSTUK X
Padreëls en sake wat verband hou daarmee
Deel I
Padreëls
296. Voertuig moet aan linkerkant van ryvlak bestuur word
(1) Iemand wat ’n voertuig op ’n openbare pad bestuur, moet aan die linkerkant van die ryvlak
bestuur en, waar die ryvlak breed genoeg is, op so ’n wyse dat hy of sy nie op daardie helfte van die ryvlak
aan sy of haar regterkant oorgaan nie: Met dien verstande dat sodanige oorgaan toelaatbaar is—
(a)

waar dit gedoen kan word sonder om ander verkeer of eiendom wat op bedoelde helfte is of
mag wees, te belemmer of in gevaar te bring, en vir ’n tydperk en afstand wat nie langer is
as wat nodig en verstandig is nie en mits dit nie deur ’n padverkeersteken verbied word nie;
of

(b)

ter nakoming van ’n aanwysing van ’n verkeersbeampte of ’n padverkeersteken.

(2) Die bepalings van subregulasie (1) is nie van toepassing nie in die geval van ’n openbare pad
wat beperk is tot verkeer wat net in een rigting daarop beweeg.
296A. Toegewyde openbarevervoervoertuig-besettingslane
(1) Niemand mag ’n ander motorvoertuig op ’n toegewyde laan bestuur nie as die klas voertuie
waarna verwys word deur sodanige teken, tussen die ure van 06h00 tot 09h00 en 16h00 tot 18h30, van
Maandag tot Vrydag, behalwe oor naweke en openbare vakansiedae. Met dien verstande dat die bestuurder
van ’n ander voertuig as die bestuurder van ’n voertuig van die klas waarna in sodanige teken verwys word,
slegs sodanige toegewyde laan mag binnegaan, indien—
(a)

hy of sy nie ’n perseel langs sodanige toegewyde laan kan binnegaan of verlaat nie;

(b)

hy of sy nie ’n openbare pad kan binnegaan of verlaat sonder om sodanige toegewyde laan
binne te gaan nie;

(c)

hy of sy van plan is om by die volgende aansluiting, op- of afrit te draai; en

(d)

ter nakoming van ’n opdrag van ’n verkeersbeampte of ’n padverkeersteken;

(2) Die bepaling van subregulasie (1) is nie in noodgevalle van toepassing nie op die bestuurder van
’n brandbestrydingsvoertuig, ’n brandbestrydingsreaksievoertuig, ’n nood- mediese reaksievoertuig, ’n
reddingsvoertuig of ’n ambulans, ’n voertuig wat besig is met burgerlike beskerming oos beoog in artikel
3 van die Wet op Burgerlike Beskerming, 1977 (Wet No. 76 van 1977), of ’n verkeersbeampte wat sodanige
voertuig in die uitvoering van sy of haar pligte bestuur.
(3) Niemand mag ’n motorvoertuig, behalwe ’n snelvervoerbus of snelvervoerbustrein wat deel is
van ’n bussnelvervoerstelsel, op ’n snelvervoerlaan gebruik nie. Met dien verstande dat die bestuurder van
’n voertuig slegs sodanige snelvervoerlaan mag binnegaan onder die omstandighede in regulasie (1) (a),
(b), (c) en (d) genoem.
297. Bestuur op verdeelde openbare pad
(1) Wanneer ook al ’n openbare pad in twee of meer ryvlakke verdeel is deur middel van ’n
tussenruimte of deur ’n fisiese versperring of ’n skeidingstrook wat so aangelê is dat dit voertuigverkeer
belemmer, mag niemand ’n voertuig op die openbare pad bestuur nie uitgesonderd op die linkerryvlak,

tensy hy of sy deur middel van ’n toepaslike padverkeersteken of deur ’n verkeersbeampte aangewys of
toegelaat word om ’n ander ryvlak te gebruik.
(2) Niemand mag ’n voertuig op, oor, deur of binne ’n tussenruimte, versperring of strook bedoel
in subregulasie (1) bestuur nie, uitgesonderd deur ’n opgerigte kruising: Met dien verstande dat niemand
deur so ’n opgerigte kruising aldus mag bestuur nie waar sodanige bestuur deur ’n toepaslike
padverkeersteken of deur ’n verkeersbeampte verbied word: Met dien verstande voorts dat die bepalings
van hierdie subregulasie nie op ’n verkeersbeampte in die uitvoering van sy of haar pligte van toepassing
is nie.
298. Verbysteek van voertuig
(1) Behoudens die bepalings van subregulasies (2) en (4) en regulasie 296 moet die bestuurder van
’n voertuig wat ’n ander voertuig wil verbysteek wat op ’n openbare pad in dieselfde rigting gaan, aan die
regterkant daarvan op ’n veilige afstand verbysteek en mag hy of sy nie weer op die linkerkant van die
ryvlak bestuur voordat hy of sy veilig by die voertuig wat aldus verbygesteek word, verby is nie: Met dien
verstande dat, in die omstandighede soos voormeld, verbysteek aan die linkerkant van die voertuig
toelaatbaar is as die bestuurder van die voertuig wat verbysteek dit met veiligheid vir homself of haarself
en vir ander verkeer of eiendom wat op die pad is of mag wees, kan doen en—
(a)

die voertuig wat verbygesteek word, besig is om regs te draai of die bestuurder daarvan sy
of haar voorneme om regs te draai, te kenne gegee het;

(b)

die pad ’n openbare pad in ’n stedelike gebied is en—
(i) beperk is tot voertuie wat in een rigting beweeg; en
(ii) die ryvlak breed genoeg is vir twee of meer rye bewegende voertuie;

(c)

die pad ’n openbare pad in ’n stedelike gebied is en die ryvlak breed genoeg is vir twee of
meer rye bewegende voertuie wat in elke rigting beweeg;

(d)

die ryvlak van die pad beperk is tot voertuie wat in een rigting beweeg en deur toepaslike
padverkeerstekens in verkeerslane ingedeel is; of

(e)

hy of sy ter nakoming van die aanwysing van ’n verkeersbeampte bestuur of in verkeer
bestuur wat onder die algemene aanwysing van so ’n beampte is, en ooreenkomstig so ’n
aanwysing:

Met dien verstande voorts dat daar in geen geval verbygesteek mag word soos in paragraaf (a), (b),
(c) of (d) genoem deur op die skouers van die ryvlak of op die soom van die betrokke openbare pad te
bestuur nie.
(2) Die bestuurder van ’n voertuig mag nie ander verkeer wat op ’n openbare pad in dieselfde rigting
gaan, verbysteek nie wanneer hy of sy—
(a)

die kruin van ’n bult;

(b)

’n draai; of

(c)

enige ander plek,

nader waar sy of haar uitsig so beperk is dat enige sodanige verbysteek ’n gevaar kan skep met betrekking
tot ander verkeer wat vanuit die teenoorgestelde rigting mag nader, tensy—
(i) hy of sy dit kan doen sonder om op die regterkant van die ryvlak oor te gaan; of
(ii) die ryvlak van die pad beperk is tot voertuie wat in een rigting beweeg.
(3) Die bestuurder van ’n voertuig op ’n openbare pad moet, uitgesonderd in die omstandighede in
die eerste voorbehoudsbepaling by subregulasie (1) bedoel, wanneer hy of sy bewus word van ander verkeer
wat in dieselfde rigting gaan en wat sy of haar voertuig wil verbysteek, sy of haar voertuig so na aan die
linkerrand van die ryvlak laat ry as wat moontlik is, sonder om homself of haarself of ander verkeer of
eiendom op die ryvlak in gevaar te bring, en mag nie die snelheid van sy of haar voertuig versnel voordat
die ander voertuig verbygesteek het nie.

(4) Wanneer op die punt om naderende verkeer verby te steek, moet die bestuurder van ’n voertuig
op ’n openbare pad verseker dat die voertuig wat hy of sy bestuur nie op die ryvlak aan sy of haar regterkant
oorgaan op ’n wyse wat die naderende verkeer mag belemmer of in gevaar mag bring nie.
(5) Die bestuurder van ’n voertuig wat ’n stilstaande bus op ’n openbare pad wil verbysteek, moet
dit doen met behoorlike inagneming van die veiligheid van persone wat sodanige bus nader of verlaat of
dit mag nader of verlaat.
298A. Verbod om op skouer van pad te bestuur, behalwe in sekere omstandighede
(1) Behoudens subregulasie (2) en regulasie 298 (1) (e), mag niemand ’n motorvoertuig op die
skouer van ’n openbare pad bestuur nie.
(2) Ondanks die bepalings van subartikel (1) kan die bestuurder van ’n motorvoertuig gedurende
die tydperk tussen sonsopkoms en sonsondergang sodanige motorvoertuig op die skouer van ’n openbare
pad wat vir eenlaanverkeer in elke rigting ontwerp is, bestuur—
(a)

terwyl sodanige motorvoertuig deur ’n ander voertuig verbygesteek word;

(b)

indien hy of sy dit kan doen sonder om homself of haarself, ander verkeer, voetgangers of
eiendom op sodanige openbare pad in gevaar te stel; en

(c)

indien persone en voertuie op die openbare pad oor ’n afstand van ten minste 150 meter
duidelik onderskei kan word.

299. Oorsteek of binnegaan van openbare pad of verkeerslaan
(1) Die bestuurder van ’n voertuig mag nie ’n openbare pad oorsteek nie, tensy die pad vry is van
bewegende verkeer oor ’n voldoende afstand om hom of haar toe te laat om die pad oor te steek sonder om
enige sodanige verkeer te belemmer of in gevaar te bring.
(2) Die bestuurder van ’n voertuig mag nie ’n openbare pad binnegaan nie, tensy hy of sy dit met
veiligheid vir homself of haarself en vir ander verkeer kan doen.
(3) Die bestuurder van ’n voertuig op ’n openbare pad wat deur toepaslike padverkeerstekens in
verkeerslane ingedeel is, mag nie van een laan in of oor ’n ander laan draai nie, tensy hy of sy dit kan doen
sonder om ander verkeer te belemmer of in gevaar te bring.
300. Bestuurseine
Die bestuurder van ’n voertuig op ’n openbare pad wat van voorneme is om die voertuig tot stilstand
te bring of skielik die snelheid daarvan te verminder, of om die voertuig na links of na regs te draai, of om
die voertuig na links of na regs op die ryvlak te beweeg, moet ’n opvallende sein, op die wyse voorgeskryf
in regulasies 324 tot 328, van sy of haar voorneme gee wat sigbaar is vir enige persoon wat hom of haar
van voor of van agter of van die kant nader, en wat lank genoeg duur om enige sodanige persoon van sy of
haar voorneme te waarsku.
301. Ryvoorrang by sekere padaansluitings
Die bestuurder van ’n voertuig op ’n openbare pad moet, wanneer hy of sy enige deel van ’n openbare
pad wil binnegaan wat ’n aansluiting van twee of meer openbare paaie uitmaak waar van voertuigverkeer
vereis word om rondom ’n verkeerseiland in sodanige aansluiting te beweeg, ryvoorrang verleen aan alle
voertuigverkeer wat van sy of haar regterkant in sodanige aansluiting nader, tensy sy of haar ingang tot
daardie aansluiting beheer word deur ’n opdrag gegee deur ’n verkeersbeampte of ’n aanwysing aangedui
deur ’n padverkeersteken wat van hom of haar vereis om anders op te tree.
302. Prosedure wanneer gedraai word
(1) Die bestuurder van ’n voertuig op ’n openbare pad wat links wil draai, moet, met behoorlike
inagneming van die bepalings van regulasie 301, sy of haar voorneme om te draai op die wyse in hierdie
regulasies voorgeskryf, te kenne gee voordat hy of sy die punt bereik waar hy of sy wil draai, en moet sy
of haar voertuig tot so na aan die linkerkant van die ryvlak waarop hy of sy reis, stuur as wat omstandighede

toelaat en moet die draai met die nodige sorg uitvoer en by die verkeerstroom aansluit wat op daardie tydstip
met die openbare pad langs gaan waarin hy of sy wil indraai of wat sodanige pad nader of binnekom.
(2) Die bestuurder van ’n voertuig op ’n openbare pad wat regs wil draai, moet, met behoorlike
inagneming van die bepalings van regulasie 301, sy of haar voorneme om te draai op die wyse voorgeskryf
in hierdie regulasies te kenne gee voordat hy of sy die punt bereik waar hy of sy wil draai en mag nie aldus
draai nie tensy hy of sy dit kan doen sonder om ander verkeer te belemmer of in gevaar te bring, en—
(a)

as hy of sy ’n voertuig op die ryvlak van ’n openbare pad bestuur welke ryvlak vir verkeer
in albei rigtings bedoel is—
(i) moet hy of sy vir sover omstandighede dit toelaat sodanige voertuig stuur tot
onmiddellik links van die middellyn van die ryvlak waarop hy of sy reis; en
(ii) waar die draai by ’n kruising is, mag hy of sy nie op die regterhelfte van die ryvlak
waarin of waaruit hy of sy wil draai, oorgaan nie behalwe binne die kruising self, maar
moet in elk geval links van ’n verkeerseiland in sodanige kruising verbysteek of aan
die aanwysing aangedui deur ’n toepaslike padverkeersteken voldoen; of

(b)

as hy of sy ’n voertuig op die ryvlak van ’n openbare pad bestuur wat vir verkeer in net een
rigting bedoel is—
(i) moet hy of sy sodanige voertuig tot so na aan die regterkant van die ryvlak stuur as wat
omstandighede toelaat; en
(ii) waar die draai by ’n kruising is, mag hy of sy nie op die regterhelfte van die ryvlak
waarin hy of sy wil indraai, oorgaan nie behalwe binne die kruising self, maar moet in
elk geval aan die linkerkant van enige verkeerseiland in sodanige kruising verbysteek
of aan die aanwysing aangedui deur ’n toepaslike padverkeersteken voldoen: Met dien
verstande dat waar sodanige draai gemaak word in ’n ryvlak in wat vir verkeer in net
een rigting bedoel is, hy of sy op die regterhelfte van daardie ryvlak kan oorgaan.

303. Sleep van voertuie
Niemand mag ’n voertuig wat ’n ander voertuig sleep of trek op ’n openbare pad gebruik nie,
uitgesonderd op die wyse voorgeskryf in hierdie regulasies vir die sleep of trek van ’n voertuig deur ’n
ander voertuig op ’n openbare pad.
304. Stilhou met voertuie
Uitgesonderd om ’n ongeluk te vermy, of ter nakoming van ’n padverkeersteken of van ’n aanwysing
van ’n verkeersbeampte of om enige rede buite die beheer van die bestuurder, mag niemand ’n voertuig op
die ryvlak van ’n openbare pad tot stilstand bring nie—
(a)

langs of regoor ’n uitgrawing of versperring op die openbare pad indien ander verkeer deur
die stilstand belemmer of in gevaar gebring sou word;

(b)

in ’n tonnel of duikweg of op ’n brug of binne ses meter vanaf ’n tonnel, duikweg of brug;

(c)

op, of binne ses meter van die begin of einde van, enige gedeelte van die ryvlak waar die
normale breedte daarvan om enige rede vernou is;

(d)

in stryd met ’n padverkeersteken;

(e)

aan die regterkant van sodanige ryvlak in die rigting van naderende verkeer;

(f)

langs of regoor ’n ander voertuig op die ryvlak, waar die ryvlak minder as nege meter breed
is;

(g)

binne die spoorwegreserwe by ’n spooroorweg;

(h)

binne nege meter van sy of haar naderingskant van ’n voetoorgang wat deur toepaslike
padverkeerstekens afgemerk is; of

(i)

op enige ander plek waar die stilhou met ’n voertuig ’n gevaar of ’n belemmering vir ander
verkeer sou uitmaak of waarskynlik sou uitmaak.

305. Parkering van voertuie
(1) Niemand mag ’n voertuig op ’n openbare pad parkeer nie—
(a)

in stryd met ’n padverkeersteken;

(b)

op enige plek in regulasie 304 bedoel;

(c)

aan dieselfde kant as ’n brandkraan binne ’n ruimte begrens deur die middellyn van die
ryvlak en lyne reghoekig met die middellyn, een en ’n halwe meter aan weerskante van die
brandkraan, as sodanige brandkraan duidelik sigbaar is vir, en as sodanig herkenbaar is deur,
bestuurders van bewegende voertuie, of as dit deur middel van ’n toepaslike
padverkeersteken aangedui word;

(d)

op enige plek waar die voertuig ’n padverkeersteken sal verberg;

(e)

op so ’n wyse dat dit oortree op die sypaadjie, as daar een is; of

(f)

op so ’n wyse dat dit ’n private of openbare voertuigingang na so ’n pad versper.

(2) Die bepalings van subregulasie (1) (e) is nie van toepassing nie op enige voertuig, uitgesonderd
’n motorvoertuig, terwyl dit gebruik word by die dryf van die besigheid van straathandelaar, venter of
smous, tensy dit die maksimum breedte, hoogte, lengte of massa oorskry wat in hierdie regulasies
voorgeskryf is.
(3) Niemand mag ’n voertuig op enige gedeelte van die ryvlak (uitgesonderd die skouers) van ’n
openbare pad buitekant ’n stedelike gebied of met enige deel van sodanige voertuig binne een meter van
die kant van sodanige ryvlak parkeer nie, uitgesonderd in ’n parkeerplek wat deur ’n toepaslike
padverkeersteken afgemerk is.
(4) Niemand mag ’n voertuig op die ryvlak van ’n openbare pad binne ’n stedelike gebied parkeer—
(a)

binne nege meter van sy of haar naderingskant van ’n voetoorgang wat deur toepaslike
padverkeerstekens afgemerk is nie, tensy die parkering deur toepaslike padverkeerstekens
toegelaat word;

(b)

binne vyf meter vanaf enige kruising nie, tensy daardie parkering deur ’n padverkeersteken
toegelaat word;

(c)

op of oor die werkmeganisme van ’n verkeersein nie;

(d)

(i) met die buitekant van enige linkerwiel daarvan meer as 450 millimeter binne die ryvlak
nie; of
(ii) waar die betrokke openbare pad beperk is tot voertuie wat in een rigting beweeg en die
voertuig aan die regterkant van die ryvlak geparkeer word, met die buitekant van enige
regterwiel daarvan meer as 450 millimeter binne die ryvlak nie,

tensy die parkering deur ’n toepaslike padverkeersteken toegelaat word; of
(e)

wat nouer as vyf en ’n halwe meter is nie, tensy die betrokke openbare pad beperk is tot
voertuie wat in een rigting beweeg en die parkering deur toepaslike padverkeerstekens
toegelaat word.

(5) Niemand mag ’n motorvoertuig op ’n verkeerseiland of in ’n wandelhal of -laan parkeer nie.
(6) Wanneer ’n voertuig in stryd met ’n bepaling van die Wet of ’n verordening uitgevaardig
kragtens die Wet, of in stryd met of met verontagsaming van die aanwysings van enige padverkeersteken
of kennisgewingbord soos voorgeskryf in hierdie regulasies, geparkeer is, kan so ’n voertuig deur ’n
verkeersbeampte verwyder word of verwyder laat word en geskut word, en tensy die voertuig in die loop
van ’n diefstal daarvan aldus geparkeer is, moet die eienaar die koste van sodanige verwydering en skut
dra.
(7) Niemand behalwe ’n persoon met ’n gestremdheid of ’n bestuurder van ’n motorvoertuig wat
persone met gestremdhede vervoer aan welke voertuig ’n plakker vir die vervoer van persone met
gestremdhede uitgereik is mag op ’n parkeerruimte gereserveer vir persone met gestremdhede parkeer nie.

306. Wanneer nodig, kan sekere voertuie op enige plek tot stilstand gebring en geparkeer word
(1) Ondanks die bepalings van regulasies 304 en 305 kan die bestuurder van ’n
brandbestrydingsvoertuig, ’n brandweerreaksievoertuig, ’n noodmediesereaksievoertuig, ’n
reddingsvoertuig of ’n ambulans wat daardie voertuig in die uitvoering van sy of haar pligte bestuur, ’n
verkeersbeampte wat ’n voertuig in die uitvoering van sy of haar pligte bestuur, iemand wat ’n voertuig
bestuur terwyl hy of sy besig is met burgerlike beskerming soos beoog in artikel 3 van die Wet of Burgerlike
Beskerming, 1977 (Wet No. 67 van 1977), of iemand wat ’n voertuig bestuur terwyl dit in verband met die
aanleg of onderhoud van ’n openbare pad of die lewering van ’n noodsaaklike openbare diens gebruik word,
die betrokke voertuig op enige plek waar dit nodig is, tot stilstand bring of parkeer, op so ’n wyse dat dit
nie onnodig in gevaar of verwarring vir ander padgebruikers is nie.
(2) ’n Voertuig wat ingevolge subregulasie (1) tot stilstand gebring of geparkeer is, moet, terwyl
dit aldus tot stilstand gebring of geparkeer is, die kenlampe wat in regulasie 176 voorgeskryf is, vertoon.
307. Verpligte stilhou
Die bestuurder van ’n voertuig op ’n openbare pad moet die voertuig tot stilstand bring—
(a)

ooreenkomstig ’n aanwysing aangedui deur ’n padverkeersteken of gegee deur ’n
verkeersbeampte in uniform; of

(b)

op versoek of op die sein van ’n persoon wat ’n bees, perd, donkie, muil, skaap, bok, vark
of volstruis op sodanige pad lei of aanjaag.

308. Algemene pligte van bestuurder of passasier van voertuig op openbare pad
(1) Niemand wat ’n voertuig op ’n openbare pad bestuur of het, mag—
(a)

die voertuig agteruit laat loop nie tensy dit met veiligheid gedoen kan word, of dit langer of
verder as wat vir die veiligheid of redelike gerief van enige insittende van daardie voertuig
of ander verkeer op sodanige pad nodig is, agteruit laat loop nie;

(b)

’n ander voertuig op ’n korter afstand volg as wat, met inagneming van die snelheid van die
ander voertuig en die verkeer op en die toestand van die ryvlak, redelik en verstandig is nie,
of op ’n korter afstand as wat in hierdie regulasies voorgeskryf is nie;

(c)

’n persoon, dier of voorwerp toelaat om ’n posisie in of op die voertuig in te neem wat kan
verhinder dat die bestuurder daarvan volle beheer oor die bewegings van die voertuig kan
uitoefen of sy of haar voorneme om stil te hou, stadiger te ry of van koers te verander, kan
sein nie;

(d)

wanneer hy of sy die voertuig bestuur, iemand toelaat om die stuur- of werkmeganisme van
die voertuig beet te kry of om hom of haar daarmee te bemoei nie;

(e)

wanneer hy of sy die voertuig bestuur, so ’n posisie inneem dat hy of sy nie volle beheer
oor die voertuig het of dat hy of sy nie ’n volle uitsig op die ryvlak en die verkeer voor die
voertuig het nie;

(f)

die voertuig sonder toesig op so ’n pad laat sonder om die rem daarvan vas te trek of enige
ander metode aan te wend wat doeltreffend sal verhinder dat die voertuig uit die posisie
beweeg waarin dit gelaat is nie;

(g)

as die voertuig aan die kant van so ’n pad geparkeer is of stilstaan, die voertuig uit daardie
posisie bestuur nie, tensy hy of sy dit kan doen sonder om met bewegende verkeer in te
meng wat uit die een of die ander rigting nader, en met veiligheid vir homself of haarself en
andere;

(h)

versuim om ’n onmiddellike en absolute ryvoorrang te verleen aan ’n voertuig waarvan ’n
toestel of klok loei of lui of ’n identifikasielamp vertoon ingevolge artikel 58 (3) of 60 of
regulasie 176 nie;

(i)

toelaat dat enige deel van sy of haar liggaam by die voertuig uitsteek terwyl dit op die pad
in beweging is nie, behalwe vir die doel om ’n handsein te gee wat hy of sy ingevolge hierdie

regulasies moet gee of gemagtig is om te gee of tensy hy of sy besig is om die voertuig te
ondersoek, te toets of te parkeer;
( j)

enige persoon of dier toelaat om op ’n dak, ’n trap of treeplank of enige ander plek bo-op
’n voertuig te wees terwyl die voertuig in beweging is nie;

(k)

die enjin daarvan laat loop of toelaat dat dit loop nie op ’n wyse dat dit rook of dampe afgee
wat nie afgegee sou word as die enjin in ’n goeie toestand verkeer of doeltreffend geloop
het nie;

(l)

die enjin daarvan laat loop of toelaat dat dit loop terwyl die motorvoertuig stilstaan en
sonder toesig is nie;

(m)

enige petrol of ander vloeibare brandstof of enige olie of ghries of ander ontvlambare of
aanstootlike stof, as of ander vullis, van watter aard ook al, nalatig of opsetlik uit die
voertuig op of langs so ’n pad stort of laat stort of toelaat dat dit gestort word nie; of

(n)

die enjin daarvan laat loop of toelaat dat dit loop terwyl petrol of ander ontvlambare
brandstof in die brandstoftenk van die voertuig ingegooi word, of die enjin laat aansit of
toelaat dat dit aangesit word voordat die petrol of ander ontvlambare brandstof klaar in die
voertuig se tenk ingegooi en die dop van die brandstoftenk teruggeplaas is nie.

(2) Niemand, uitgesonderd die bestuurder, mag die stuur- of werkmeganisme van ’n voertuig
beetkry of hom of haar daarmee bemoei terwyl dit op ’n openbare pad in beweging is nie, tensy daar
redelikerwys afgelei kan word dat die bestuurder nie meer die voertuig kan bestuur of beheer nie.
(3) Geen passasier in ’n voertuig op ’n openbare pad mag enige deel van sy of haar liggaam by
sodanige voertuig laat uitsteek nie.
(4) Niemand mag op ’n openbare pad op ’n voertuig klim of daarvan afklim nie tensy daardie
voertuig stilstaan en tensy hy of sy dit kan doen met veiligheid vir homself of haarself en vir ander
gebruikers van die pad.
(5) Niemand mag ’n voertuig op ’n sypaadjie bestuur, trek of stoot nie: Met dien verstande dat die
bepalings van hierdie subregulasie nie op ’n kinderwa, ’n rolstoel, ’n kinderkarretjie of ’n
kinderspeelvoertuig van toepassing is nie.
308A. Verbod op gebruik van kommunikasietoestel terwyl bestuur
(1) Niemand mag ’n voertuig op ’n openbare pad bestuur—
(a)

terwyl hy of sy ’n sellulêre of mobiele telefoon of enige ander kommunikasietoestel in een
of albei hande of met enige ander deel van die liggaam vashou nie; of

(b)

terwyl hy of sy ’n sellulêre of mobiele telefoon of ander kommunikasietoestel gebruik of
hanteer nie, tensy so ’n sellulêre of mobiele telefoon of ander kommunikasietoestel
vasgeheg is aan die voertuig of deel is van die toerusting van die voertuig en aldus vasgeheg
bly terwyl dit gebruik of hanteer word, of spesiaal aangepas of ontwerp is om as koptelefoon
aan die persoon van die bestuurder vasgeheg te word, en aldus gebruik word, om die
bestuurder in staat te stel om die telefoon of kommunikasietoestel te gebruik of te hanteer
sonder om dit vas te hou op die wyse beoog in paragraaf (a), en aldus vasgeheg bly terwyl
dit gebruik of hanteer word.

(2) . . . . . . (Geskrap)
(3) Vir die doeleindes van hierdie regulasie—
(a)

sluit die woord “koptelefoon” ’n toestel wat spesiaal ontwerp of aangepas is om die
bestuurder toe te laat om ’n sellulêre of mobiele telefoon of enige ander
kommunikasietoestel op so ’n wyse te gebruik dat hy of sy dit nie in een of albei hande of
met enige ander deel van die liggaam vashou nie, en wat direk of indirek gekoppel is aan
die betrokke sellulêre of mobiele telefoon of ander kommunikasietoestel, terwyl dit aan een
of albei ore aangebring of vasgemaak is, in; en

(b)

sluit die uitdrukkings “sellulêre of mobiele telefoon of enige ander kommunikasietoestel”
en “sellulêre of mobiele telefoon of ander kommunikasietoestel” mobiele landradio
versendings- en ontvangstoerusting wat werk in die frekwensie band 2 megahertz tot 500
megahertz, wat vasgeheg is aan die voertuig of deel is van die voertuig, uit.

308B. Verbod op gebruik van televisieontvangstoestelle en visuele vertooneenhede in
motorvoertuie
(1) Niemand mag ’n motor op ’n openbare pad bestuur welke motorvoertuig oor ’n
televisieontvangstoestel of visuele vertooneenheid in of op die voertuig beskik nie wat gebruik word terwyl
die voertuig in beweging is of stilstaan maar nie geparkeer is nie, indien enige deel of gedeelte van die
beeld op die skerm—
(a)

sigbaar is vir die bestuurder vanuit die normale bestuursposisie; of

(b)

waarskynlik die bestuurder of ander padgebruikers se aandag sal aflei;

(2) Die bepalings van subregulasie (1) is nie van toepassing nie op die bestuurder indien:
(a)

hy of sy ’n bus bestuur en die visuele vertooneenheid ’n bestemmingsteken of ander
busteken is of vertoon;

(b)

die visuele vertooneenheid ’n bestuurder se navigasie- of intelligente bestuurshulpeenheid
of deel daarvan is; of

(c)

hy of sy ’n dubbeldekkerbus met ’n TV-monitor bestuur.

309. Pligte met betrekking tot motorfiets of motordriewiel
(1) Niemand mag ’n motorfiets of motordriewiel op ’n openbare pad bestuur nie tensy sy of haar
voete op die voorste voetrusse wat vir die doel geskik is, rus en, waar die ontwerp van die motorfiets of
motordriewiel dit moontlik maak, hy of sy wydsbeen op die saal van die motorfiets of motordriewiel sit.
(2) Niemand mag op ’n openbare pad ’n passasier op ’n motorfiets vervoer nie tensy sodanige fiets
’n enjin het met ’n silinderinhoud van meer as 50 kubieke sentimeter en tensy sodanige passasier in ’n
syspan of wydsbeen op ’n agtersaal sit wat aan sodanige fiets vasgeheg is en, in laasgenoemde geval, die
passasier se voete op voetrusse rus wat geskik is vir daardie doel.
(3) Behoudens die bepalings van subregulasie (2) mag nie meer as twee persone op ’n openbare pad
op ’n motorfiets ry nie, uitgesonderd ’n persoon wat in ’n syspan ry wat aan die motorfiets vasgehaak is.
(4) Daar mag nie meer as twee volwasse persone op ’n openbare pad in ’n syspan wat aan ’n
motorfiets vasgehaak is vervoer word nie.
(5) Geen persoon of dier of voorwerp moet op ’n openbare pad op ’n motorfiets of motordriewiel
voor die bestuurder daarvan vervoer word nie: Met dien verstande dat ’n voorwerp wat nie lywig van aard
is nie aldus vervoer mag word as dit stewig aan die motorfiets of motordriewiel vasgemaak is of in ’n
geskikte bagasiedraer wat vir daardie doel daaraan vasgemaak is, geplaas is en op so ’n wyse vervoer word
dat dit nie die bestuurder se uitsig belemmer of hom of haar verhinder om volkome beheer oor die motorfiets
of motordriewiel uit te oefen nie.
(6) (a) Persone, uitgesonderd verkeersbeamptes in die uitvoering van hul pligte, wat motorfietse op
’n openbare pad bestuur, moet agter mekaar bestuur behalwe wanneer ’n ander motorfiets verbygesteek
word, en twee of meer persone wat motorfietse bestuur, moet nie ’n ander voertuig op dieselfde tyd
verbysteek nie: Met dien verstande dat waar ’n openbare pad in verkeerslane ingedeel is, elke laan by die
toepassing van hierdie paragraaf as ’n openbare pad beskou word.
(b) By die toepassing van paragraaf (a) sluit motorfiets ’n motordriewiel in.
(7) Niemand wat ’n motorfiets of motordriewiel op ’n openbare pad bestuur of op ’n motorfiets of
motordriewiel sit, mag aan ’n ander bewegende voertuig vashou nie.
(8) Iemand wat ’n motorfiets of motordriewiel op ’n openbare pad bestuur, moet minstens een hand
op die stuurstang van die motorfiets of motordriewiel hê.

(9) Iemand wat ’n motorfiets of motordriewiel op ’n openbare pad bestuur, moet dit op so ’n wyse
doen dat al die wiele van daardie motorfiets of motordriewiel te alle tye aan die padoppervlak raak.
310. Voertuig wat buitensporige geraas maak
Niemand mag op ’n openbare pad ’n voertuig op so ’n wyse gebruik of toelaat dat dit gebruik word
nie, dat dit ’n buitensporige geraas veroorsaak, wat vermy kan word deur die uitoefening van redelike sorg
deur hom of haar.
310A. Gebruik van toeter
Niemand mag die klanktoestel of toeter van ’n voertuig op ’n openbare pad gebruik nie, uitgesonderd
wanneer sodanige gebruik nodig is ten einde te voldoen aan die bepalings van hierdie regulasies of om
veiligheidsredes.
311. Ry op trapfietse
(1) Niemand moet op ’n trapfiets op ’n openbare pad ry tensy hy of sy wydsbeen op die saal van die
trapfiets sit nie.
(2) Persone wat op trapfietse op ’n openbare pad ry, moet agter mekaar ry behalwe wanneer ’n ander
trapfiets verbygesteek word, en twee of meer persone wat op trapfietse ry, mag nie ’n ander voertuig op
dieselfde tyd verbysteek nie.
(3) Niemand wat op ’n openbare pad op ’n trapfiets ry of daarop sit, mag aan enige ander bewegende
voertuig vashou nie.
(4) Niemand wat op ’n trapfiets op ’n openbare pad ry, mag die trapfiets opsetlik van die een kant
na die ander kant laat swenk nie.
(5) Niemand wat op ’n trapfiets op ’n openbare pad ry, mag enige persoon, dier of voorwerp daarop
vervoer wat sy of haar uitsig belemmer of hom of haar verhinder om volle beheer oor die bewegings van
die trapfiets uit te oefen nie.
(6) Iemand wat op ’n trapfiets op ’n openbare pad ry, moet minstens een hand op die stuurstang van
die trapfiets hê.
(7) Wanneer ’n gedeelte van ’n openbare pad afgesonder is vir gebruik deur persone wat op
trapfietse ry, mag niemand op ’n trapfiets op ’n ander gedeelte van so ’n pad ry nie.
(8) Iemand wat op ’n trapfiets ry op ’n openbare pad of op die gedeelte van ’n openbare pad
afgesonder vir gebruik deur persone wat op trapfietse ry, moet dit op so ’n wyse doen dat al die wiele van
die trapfiets te alle tye aan die padoppervlak raak.
312. Toestel wat op spoorstawe loop
(1) Wanneer spoorstawe wat oor ’n openbare pad aangelê is, gebruik word vir die doeleindes van
’n lokomotief of ander toestel wat op spoorstawe loop, ongeag of daardie toestel getrek of aangedryf word,
mag niemand wat daardie lokomotief of toestel bestuur of daaroor toesig het, die lokomotief of toestel die
openbare pad laat oorsteek of dit toelaat nie tensy hy of sy gebruikers van die ryvlak voldoende
waarskuwing gegee het van die voorneme om die lokomotief of toestel oor die pad te bestuur, te trek of aan
te dryf.
(2) Niemand wat ’n lokomotief of toestel genoem in subregulasie (1) bestuur of onder sy of haar
toesig het, mag dit op ’n openbare pad tot stilstand laat kom of toelaat dat dit tot stilstand kom op ’n wyse
wat verkeer op daardie pad versper of hinder nie: Met dien verstande dat die bepalings van hierdie
subregulasie nie van toepassing is nie op ’n lokomotief of toestel genoem in subregulasie (1) wat tydelik
op ’n openbare pad tot stilstand gebring word—
(a)

ter nakoming van ’n opdrag of instruksie, hetsy skriftelik of andersins, of ’n handsein of
enige ander sein met betrekking tot die gebruik van sodanige lokomotief of toestel;

(b)

vir die doel om op enige plek goedere op of af te laai of persone toe te laat om op of af te
klim; of

(c)

vir rangeerdoeleindes.

312A. Vereistes vir spooroorgang
’n Spooroorgang moet voldoen aan SANS 3000 “Bestuur van Spoorwegveiligheid Deel 2-2-1:
Tegniese Vereistes vir Ingenieurs- en Operasionele Standaarde – Treinspoor-, Siviele en Elektriese
Infrastruktuur Deel 1: Spooroorgange”.
313. Dier op openbare pad
(1) Behoudens die bepalings van subregulasie (2) mag niemand ’n bees, perd, donkie, muil, skaap,
bok, vark of volstruis op enige gedeelte van ’n openbare pad laat of toelaat waar daardie gedeelte omhein
of op enige ander manier aan weerskante ingekamp is nie, en mag niemand so ’n dier op ’n plek laat
waarvandaan dit op sodanige gedeelte van ’n openbare pad kan dwaal nie.
(2) Die bepalings van subregulasie (1) is nie van toepassing nie—
(a)

ten opsigte van ’n dier terwyl daarop gery word of terwyl dit gebruik word om ’n voertuig
op ’n openbare pad te trek; of

(b)

ten opsigte van enige dier wat van een plek na ’n ander plek aangejaag word op so ’n wyse
dat dit nie ’n bron van gevaar of skade vir enige persoon of voertuig wat die pad gebruik,
uitmaak nie.

(3) By ’n vervolging weens ’n oortreding van subregulasie (1) word daar vermoed, in die
afwesigheid van getuienis tot die teendeel dat enige dier in subregulasie (1) genoem, deur die eienaar van
die dier op die betrokke gedeelte van die openbare pad of plek gelaat is of toegelaat is om daarop te wees,
en word ’n gedeelte van ’n openbare pad as aan weerskante omhein of ingekamp beskou selfs al is daar ’n
opening in die omheining of inkamping wat toegang tot die pad verleen.
(4) Niemand mag ’n dier in subregulasie (1) genoem—
(a)

gedurende die tydperk vanaf sonsondergang tot sonsopkoms op ’n openbare pad aanjaag
nie, tensy iemand wat ’n rooi lig dra wat in helder weer vir ’n afstand van minstens 150
meter sigbaar is, daardie dier oppas of, in die geval van ’n trop of kudde van meer as 10
diere, iemand wat daardie diere oppas en ’n lig dra soos voormeld, die diere vooruitgaan en
iemand anders wat ’n lig dra soos voormeld, die diere volg; of

(b)

gedurende enige ander tydperk op ’n openbare pad aanjaag nie, tensy iemand wat ’n rooi
doek van minstens 300 millimeter by 300 millimeter op ’n opvallende wyse vertoon, daardie
dier oppas of, in die geval van ’n trop of kudde van meer as 10 diere, iemand wat daardie
diere oppas en ’n doek vertoon soos voormeld, die diere vooruitgaan en iemand anders wat
’n doek vertoon soos voormeld, die diere volg.

(5) Iemand wat toesig het oor ’n dier op ’n openbare pad, moet die dier op so ’n wyse oppas dat dit
nie ’n versperring of gevaar vir ander verkeer uitmaak nie.
(6) ’n Verkeersbeampte kan toesig oor enige dier genoem in subregulasie (1) op ’n openbare pad
oorneem of die stappe ten opsigte van daardie dier doen wat deur die LUR van die betrokke provinsie
bepaal word.
314. Trekdiervoertuie
(1) Niemand mag ’n trekdiervoertuig op ’n openbare pad gebruik nie tensy die naam en adres van
die eienaar daarvan met letters van minstens 25 millimeter hoog op ’n opvallende plek aan die linkerkant
van sodanige voertuig bevestig of geskilder is: Met dien verstande dat geen bepaling hierin vervat van
toepassing is nie ten opsigte van ’n voertuig wat uitsluitlik vir die vervoer van persone anders as teen huur
of beloning gebruik word.
(2) Niemand mag ’n trekdiervoertuig op ’n openbare pad gebruik nie tensy die voertuig en die tuie
en ander toerusting daarvan in ’n doeltreffende en veilige toestand is.

(3) Die eienaar van ’n trekdiervoertuig mag die voertuig nie op ’n openbare pad laat gebruik of
toelaat dat dit gebruik word deur iemand wat weens sy of haar ouderdom of andersins nie bekwaam is om
sodanige voertuig te bestuur en te beheer nie.
(4) Die bestuurder van ’n trekdiervoertuig op ’n openbare pad moet te alle tye sy of haar onverdeelde
aandag gee aan die bestuur van die voertuig onder sy of haar beheer, en as die voertuig op ’n openbare pad
staan, mag die bestuurder nie ophou om beheer oor elke dier te behou wat nog ingespan is nie, tensy iemand
anders wat bekwaam is om dit te doen, die beheer oor elke sodanige dier neem of elke sodanige dier so
vasgemaak is dat dit nie kan beweeg van die plek waar dit gelaat is nie.
(5) Niemand mag ’n voertuig wat deur ’n span diere getrek word wat nie deur middel van leisels
beheer word nie, op ’n openbare pad gebruik nie tensy daar iemand is wat die span lei en beheer oor die
span uitoefen.
(6) Die bestuurder van, of ’n ander persoon wat toesig het oor, ’n voertuig wat deur ’n dier getrek
word, mag nie toelaat dat die voertuig op ’n openbare pad buite ’n stedelike gebied ’n ander voertuig wat
op ’n dergelike wyse getrek word, op ’n korter afstand as 150 meter, gemeet vanaf die voorste dier voor
eersgenoemde voertuig volg nie, behalwe om ’n voertuig wat stadiger as hy of sy ry, verby te steek, of
wanneer ’n voertuig wat vinniger ry so ’n voertuig verbygesteek het en besig is om daarvan weg te ry.
315. Voetganger se reg van voorrang in voetoorgang
(1) Waar daar ’n voetoorgang saam met ’n verkeersein geplaas is, mag ’n voetganger nie die
oorgang binnegaan nie behalwe ooreenkomstig die aanduidings van die verkeersein soos voorgeskryf in
hierdie regulasies.
(2) In omstandighede nie in subregulasie (1) bedoel nie, moet die bestuurder van ’n voertuig die reg
van voorrang verleen, stadiger ry of stilhou as dit nodig is om aldus toe te gee aan ’n voetganger wat die
ryvlak binne ’n voetoorgang oorsteek, wanneer die voetganger op daardie helfte van die ryvlak is waarop
die voertuig ry, of wanneer die voetganger so naby vanaf die teenoorgestelde helfte van die ryvlak aankom
dat hy of sy in gevaar is.
(3) Geen voetganger mag ’n voetoorgang skielik binnegaan en in die pad van ’n voertuig loop of
hardloop wat so naby is dat dit onmoontlik vir die bestuurder is om toe te gee soos in subregulasie (2) beoog
nie.
(4) Wanneer ook al ’n voertuig by ’n voetoorgang tot stilstand gebring is om voetgangers toe te laat
om die ryvlak oor te steek, mag die bestuurder van enige ander voertuig wat van agter af aankom nie die
voertuig wat tot stilstand gebring is, verbysteek nie.
316. Pligte van voetgangers
(1) Wanneer ook al ’n sypaadjie of voetpad aan die ryvlak van ’n openbare pad grens, mag ’n
voetganger nie op die ryvlak loop nie behalwe om van die een kant van die ryvlak na die ander kant oor te
steek of om ’n ander voldoende rede.
(2) ’n Voetganger op ’n openbare pad wat geen sypaadjie of voetpad het wat aan die ryvlak grens
nie, moet so naby as wat doenlik is aan die rand van die ryvlak aan sy of haar regterkant loop sodat sy of
haar gesig na die aankomende verkeer op die ryvlak gekeer is, behalwe waar die teenwoordigheid van
voetgangers op die ryvlak deur ’n voorgeskrewe padverkeersteken verbied word.
(3) Geen voetganger mag ’n openbare pad oorsteek sonder om hom of haar daarvan te oortuig dat
die ryvlak vry genoeg is van aankomende verkeer om hom of haar toe te laat om die pad met veiligheid oor
te steek nie.
(4) Wanneer ’n voetganger ’n openbare pad oorsteek deur middel van ’n voetoorgang of op enige
ander wyse, mag hy of sy nie op die pad talm nie, maar moet hy of sy vinnig oorstap.
(5) Geen voetganger op ’n openbare pad mag hom of haar op so ’n wyse gedra dat hy of sy vir
homself of haarself of vir ander verkeer wat op daardie pad is of kan wees, ’n bron van gevaar is of moontlik
kan wees nie.
(6) ’n Voetganger mag ’n openbare pad slegs by ’n voetoorgang of kruising oorsteek of op ’n afstand
verder as 50 meter van so ’n voetoorgang of kruising.

317. Wedrenne en sport op openbare paaie
(1) By die toepassing van hierdie regulasie omvat die uitdrukking “wedren of sport”—
(a)

enige wedren, snelheidstoets, betroubaarheidsrit, heuwelklimwedstryd of sportbyeenkoms;
of

(b)

enige ander aktiwiteit hoegenaamd—
(i) wat ’n bron van gevaar vir verkeer kan skep; of
(ii) wat die normale vloei van verkeer kan belemmer, hinder of ontwrig.

(2) Niemand mag op ’n openbare pad ’n wedren of sport organiseer of daaraan deelneem nie, tensy
die skriftelike toestemming van die betrokke LUR vooraf verkry is of, waar die wedren of sport geheel en
al binne die regsgebied van ’n plaaslike owerheid plaasvind, die skriftelike toestemming van sodanige
owerheid vooraf verkry is.
(3) By die verlening van toestemming ingevolge subregulasie (2), kan die betrokke LUR of plaaslike
owerheid, na gelang van die geval—
(a)

benewens enige vereiste in hierdie regulasies voorgeskryf, die verdere voorwaardes oplê
wat hy of sy dienstig ag;

(b)

enige persoon betrokke by die wedren of sport vir die duur daarvan vrystel—
(i) van enige bepaling van hierdie regulasies betreffende enige spoedgrens, of ’n ander
spoedgrens vir die betrokke pad vasstel; of
(ii) van enige ander bepaling van hierdie regulasies of van enige verordening; of

(c)

gelde hef ter bestryding van die onkoste wat die Provinsiale Administrasie of betrokke
plaaslike owerheid aangaan in verband met die wedren of sport.

(4) Enige toestemming wat ingevolge subregulasie (2) verleen is, kan te eniger tyd ingetrek word.
(5) ’n Verkeersbeampte wat vir die veiligheid van die publiek in die gebied waar die wedren of
sportaangeleentheid plaasvind verantwoordelik is of ’n verkeersbeampte op die plek van die gebeure, mag
die toestemming vir die gebeure onmiddellik terugtrek, of die voorwaardes van die permit wysig om die
veiligheid van padgebruikers te verseker, indien die voortsetting van die gebeure, volgens die
verkeersbeampte se oordeel, enige gevaar of oormatige belemmering vir ander padgebruikers of enige van
die deelnemers aan die gebeure veroorsaak of kan veroorsaak.
318. Konvooie op openbare pad
(1) Niemand mag op ’n openbare pad ’n motorvoertuig wat deel uitmaak van ’n konvooi
motorvoertuie wat aan ’n motorhandelaar of ander persoon gelewer word, gebruik nie—
(a)

tussen die ure 18h00 op ’n Vrydag of, indien sodanige Vrydag ’n openbare vakansiedag is,
die Donderdag wat daardie Vrydag onmiddellik voorafgaan, en 06h00 op ’n Maandag of,
indien sodanige Maandag ’n openbare vakansiedag is, die Dinsdag wat onmiddellik op
daardie Maandag volg; of

(b)

tussen die ure 18h00 op die dag onmiddellik voor Kersdag en 06h00 op die dag onmiddellik
na Welwillendheidsdag, vir sover sodanige ure nie reeds binne ’n tydperk in paragraaf (a)
bedoel, val nie.

(2) By ’n vervolging weens ’n oortreding van subregulasie (1) word daar vermoed, in die
afwesigheid van getuienis tot die teendeel, dat die betrokke motorvoertuig in die proses was om aan ’n
motorhandelaar of ander persoon gelewer te word.
319. Belemmering of versperring van verkeer op openbare pad
(1) Niemand mag opsetlik of onnodig die vrye en behoorlike deurgang van verkeer op ’n openbare
pad belet, verhinder of onderbreek nie.

(2) Behoudens die bepalings van die Wet of enige ander wet mag niemand enige voorwerp wat
verkeer op ’n openbare pad in gevaar kan bring of kan beskadig, op daardie pad plaas of los, of laat plaas
of los nie.
320. Voertuig op openbare pad gelaat of gelos
(1) ’n Voertuig wat op ’n openbare pad staan in ’n posisie of in omstandighede wat, na die mening
van ’n verkeersbeampte, moontlik gevaar of ’n versperring vir ander verkeer op die pad kan veroorsaak,
kan onverwyld deur so ’n verkeersbeampte, of persoon of owerheid wat deur die beampte beveel word om
die voertuig te verwyder, na ’n regeringsfasiliteit verwyder word en in geval sodanige voertuig insittendes
het, wat gestrand by die plek is wanneer die voertuig na ’n regeringsfasiliteit verwyder word, mag die
betrokke verkeersbeampte reël en met enige ander persoon ’n ooreenkoms aangaan vir die nodige vervoer
van sodanige persone: Met dien verstande dat so ’n verkeersbeampte of persoon of owerheid by die
verwydering van die voertuig die toestel of toestelle wat daarvoor nodig is met inagneming van die
openbare veiligheid moet gebruik.
(1A) Die eienaar van ’n voertuig waarna in subregulasie (1) verwys word, is verantwoordelik vir
al die onkostes aangegaan tydens die verwydering en storing van sodanige voertuig en die reëling van en
ooreenkoms aangegaan vir ’n ander voertuig om gestrande persone te vervoer.
(2) ’n Voertuig wat—
(a)

geparkeer is op ’n plek waar—
(i) die stilhou met ’n voertuig ingevolge regulasie 304 verbied word; of
(ii) ’n voertuig van die klas waaraan die voertuig behoort, nie geparkeer mag word nie;

(b)

gelaat is vir ’n ononderbroke tydperk van langer as—
(i) 24 uur op een plek op ’n openbare pad buite ’n stedelike gebied;
(ii) sewe dae op een plek op ’n openbare pad binne ’n stedelike gebied; of
(iii) sewe dae op die terrein van ’n toetsstasie; of
(iv) 21 dae op die perseel van ’n verkeersowerheid.

(c)

op ’n openbare pad gevind word en waaraan—
(i) geen lisensienommer aangeheg is nie of, na die mening van ’n verkeersbeampte, ’n
valse lisensienommer aangeheg is; of
(ii) geen ander nommer of iets anders aangeheg is nie wat, na die mening van ’n
verkeersbeampte, kan dien om die eienaar te identifiseer,

word geag deur die eienaar prysgegee te wees, en daardie voertuig kan deur of ten behoewe van die
owerheid wat jurisdiksie oor die betrokke plek of pad het, verwyder word en sodanige owerheid moet alle
redelike stappe doen om die eienaar op te spoor, en die eienaar is, behalwe in die geval van ’n gesteelde
voertuig, aan die owerheid aanspreeklik vir die uitgawes aangegaan—
(aa)

om die voertuig te verwyder;

(bb)

om die voertuig vir ’n tydperk van hoogstens vier maande te bewaar; en

(cc)

in verband met die poging om hom of haar op te spoor,

en die owerheid kan, behoudens die bepalings van subregulasie (3), besit van die voertuig behou totdat die
uitgawes betaal is.
(3) Indien—
(a)

die eienaar deur die owerheid bedoel in subregulasie (2) opgespoor word, welke eienaar
versuim om die betrokke voertuig in herbesit te neem en die uitgawes in daardie
subregulasie bedoel binne 14 dae nadat hy of sy daartoe versoek is, te betaal; of

(b)

die eienaar na verloop van een maand vanaf die datum van die verwydering beoog in
subregulasie (2), nie opgespoor kan word nie,

kan die voertuig en enigiets wat daarin is, verkoop word op die wyse voorgeskryf by ’n wet wat die verkoop
van roerende eiendom deur die owerheid beheer, en, wanneer ook al moontlik, moet die owerheid wat die
voertuig geregistreer het, van die verkoop verwittig word.
(4) Die opbrengs van enige verkoping bedoel in subregulasie (3) word in eerste instansie aangewend
vir die bestryding van die koste van die verwydering, bewaring en verkoop van die betrokke voertuig en
die pogings wat aangewend is om die eienaar van die voertuig op te spoor, en enige saldo word aan die
eienaar daarvan betaal wanneer hy of sy, sy of haar aanspraak daarop, bewys het: Met dien verstande dat
indien geen aanspraak binne een jaar vanaf die datum van die verkoping bewys kan word nie, die saldo aan
die betrokke owerheid verbeur word.
(5) Indien ’n owerheid in subregulasie (2) genoem nie ’n voertuig soos bedoel in subregulasie (3)
kan verkoop nie, kan hy daardie voertuig op enige wyse wat hy goedvind van die hand sit, en enige gelde
ontvang as gevolg van die vandiehandsetting word aan die owerheid verbeur.
(6) ’n Owerheid in subregulasie (2) bedoel, kan enige bevoegdheid wat ingevolge genoemde
subregulasie aan hom verleen is, òf in die algemeen òf in die besonder aan iemand in sy diens delegeer.
(7) Die redelike uitoefening deur ’n persoon of owerheid van ’n bevoegdheid by hierdie regulasie
verleen, maak so ’n persoon of owerheid nie aanspreeklik vir die verlies of diefstal of beskadiging van
enige voertuig of deel daarvan of van enigiets daarin of daarop nie.
(8) Behoudens die bepalings van enige ander wet, mag niemand ’n voertuig vir ’n ononderbroke
tydperk van langer as sewe dae op ’n plek op ’n openbare pad laat nie.
Met dien verstande dat ’n motorvoertuig wat deur ’n verkeersowerheid geskut is en die eienaar of titelhouer
is opgespoor soos bedoel in subregulasie (2) en versuim om die motorvoertuig binne 12 maande af te haal,
kan daardie voertuig verkoop word om enige koste wat deur die relevante owerheid aangegaan is, te dek.
321. Beskadiging van openbare paaie
Niemand mag op ’n openbare pad—
(a)

’n wiel van enige voertuig op die oppervlak van die ryvlak laat sleep of tol nie, behalwe in
’n noodgeval;

(b)

gebruik maak van wielblokke of remskoene tussen enige wiel van ’n voertuig wat op die
ryvlak beweeg en die oppervlak van die ryvlak nie; of

(c)

’n voertuig of voorwerp op die ryvlak gebruik of beweeg op ’n wyse wat die ryvlak beskadig
of moontlik kan beskadig nie.

322. Handeldryf op openbare paaie
Uitgesonderd—
(a)

op of in persele gesoneer of afgebaken vir daardie doel deur ’n bevoegde gesag ingevolge
die een of ander wet; of

(b)

onder die omstandighede en ooreenkomstig die vereistes wat in hierdie regulasies
voorgeskryf of by verordening bepaal is,

mag niemand enige goedere verkoop, uitstal, te koop aanbied of aflewer ter nakoming van ’n verkoop nie—
(i) op of langs enige openbare pad binne ’n stedelike gebied, binne 180 meter van ’n
spooroorweg of enige padverkeersteken wat ’n blindehoek of bult daarop aandui of
binne vyf meter van enige kruising daarop; of
(ii) op of langs enige openbare pad buite ’n stedelike gebied:
Met dien verstande dat waar ’n provinsiale administrasie verantwoordelik is vir die onderhoud van ’n
openbare pad binne ’n stedelike gebied, die bevoegde gesag van so ’n stedelike gebied nie ’n perseel in die
stedelike gebied wat langs so ’n pad geleë is, sonder die voorafgaande goedkeuring van die betrokke LUR
aldus soneer of afbaken nie.

323. Spesiale bepalings betreffende deurpaaie
(1) Niemand mag op ’n deurpad gebruik nie—
(a)

’n voertuig wat deur ’n dier getrek word;

(b)

’n trapfiets;

(c)

’n motorfiets wat ’n enjin met ’n silinderinhoud van hoogstens 50 kubieke sentimeter het of
wat deur elektriese krag aangedryf word of wat ’n voertuig is soos bedoel in paragraaf (b)
van die omskrywing van motorvoertuig in die Wet;

(d)

’n motordriewiel of motorvierwiel;

(e)

’n voertuig met ’n massa van hoogstens 230 kilogram en wat spesiaal ontwerp, gebou of
aangepas is vir die gebruik deur iemand wat aan ’n liggaamlike gebrek of gestremdheid ly;
of

(f)

’n trekker of sleeptrekker.

(2) Niemand mag—
(a)

te voet op ’n deurpad wees nie, uitgesonderd—
(i) binne ’n gebied wat deur ’n toepaslike padverkeersteken vir die stilhou of parkering
van voertuie gereserveer is;
(ii) om ’n rede buite sy of haar beheer; of
(iii) in die geval van ’n persoon wat diensplig in die Burgermag doen soos beoog in artikel
21 van die Verdedigingswet, 1957 (Wet No. 44 van 1957), tussen die aansluiting van
’n afrit en die aansluiting van ’n oprit aan die linkerkant van die ryvlak, tensy ’n
voorgeskrewe padverkeersteken die teenwoordigheid van so ’n persoon op so ’n
deurpad of aansluiting verbied;

(b)

’n dier op ’n deurpad laat of toelaat nie, uitgesonderd in of op ’n motorvoertuig of binne ’n
gebied wat deur ’n toepaslike padverkeersteken vir die stilhou of parkering van voertuie
gereserveer is, of ’n dier op ’n plek laat waarvandaan dit op ’n deurpad kan dwaal nie;

(c)

’n voertuig op ’n deurpad tot stilstand bring nie, uitgesonderd—
(i) ter nakoming van ’n padverkeersteken of ’n aanwysing gegee deur ’n verkeersbeampte;
(ii) binne ’n gebied wat deur ’n toepaslike padverkeersteken vir die stilhou of parkering
van voertuie gereserveer is;
(iii) om ’n rede buite sy of haar beheer; of
(iv) in ’n gebied in paragraaf (a) (iii) bedoel met die doel om persone wat aldus diensplig
doen, toe te laat om aldaar die voertuig te bestyg of daarvan af te klim; of

(d)

’n handsein gee wanneer hy of sy ’n motorvoertuig op ’n deurpad bestuur nie, behalwe om
’n rede buite sy of haar beheer.

(3) By ’n vervolging weens ’n oortreding van subregulasie (2) (b) word daar vermoed, in die
afwesigheid van getuienis tot die teendeel, dat ’n dier deur die eienaar daarvan op die betrokke deurpad of
plek gelaat is of toegelaat is om daarop te wees.
(4) Die bepalings van—
(a)

subregulasie (1) ( f ) is nie van toepassing nie op iemand wat ’n trekker in verband met die
aanleg of onderhoud van ’n deurpad gebruik;

(b)

subregulasie (2) (a) is nie van toepassing nie op—
(i) ’n verkeersbeampte terwyl hy of sy besig is met die uitvoering van sy of haar pligte;
(ii) iemand terwyl hy of sy besig is met reddings- of bergingswerk;
(iii) iemand terwyl hy of sy besig is met die aanleg of onderhoud van ’n deurpad of die
lewering van ’n noodsaaklike openbare diens; of

(iv) iemand terwyl hy of sy besig is met burgerlike beskerming soos beoog in artikel 3 van
Wet op Burgerlike Beskerming, 1977 (Wet No. 67 van 1977); en
(c)

subregulasie (2) (c) is nie van toepassing nie op—
(i) die bestuurder van—
(aa)

’n ambulans, brandbestrydingsvoertuig of reddingsvoertuig; of

(bb)

’n teëspoedwa terwyl hy of sy besig is met die berging van ’n ander
motorvoertuig;

(ii) ’n verkeersbeampte wat ’n voertuig in die uitvoering van sy of haar pligte bestuur;
(iii) iemand wat ’n voertuig bestuur terwyl dit in verband met die aanleg of onderhoud van
’n deurpad of die lewering van ’n noodsaaklike openbare diens gebruik word; of
(iv) iemand wat ’n voertuig bestuur terwyl hy of sy besig is met burgerlike beskerming soos
beoog in artikel 3 van die Wet op Burgerlike Beskerming, 1977.
(5) Waar die bestuurder van ’n motorvoertuig wat in die regterverkeerslaan of in die verkeerslaan
verste aan die regterkant van ’n deurpad bestuur word (hieronder die eerste voertuig genoem) bewus word
dat die bestuurder van ’n ander motorvoertuig (hieronder die tweede voertuig genoem) voornemens is om
die eerste voertuig verby te gaan, moet die bestuurder van die eerste voertuig daardie voertuig stuur na ’n
laan links van dié een waarin hy of sy ry, maar sonder om homself of haarself of ander verkeer of eiendom
op die deurpad in gevaar te stel, en mag hy of sy nie die spoed van sy of haar voertuig versnel voordat die
tweede voertuig verbygegaan het nie.
(6) By die toepassing van subregulasie (5) kan die bestuurder van die tweede voertuig die bestuurder
van die eerste voertuig daarvan bewus maak dat hy of sy voornemens is om die eerste voertuig verby te
gaan deur aan die bestuurder daarvan ’n visuele sein te gee deur die kopligte van sy of haar voertuig te
flikker.
Deel II
Bestuurseine en seine vir die beheer van verkeer
324. Linksdraaihandsein
Behoudens die bepalings van regulasies 323 (2) (a) en 327, moet die bestuurder van ’n voertuig op
’n openbare pad wat beoog om links te draai of na links te beweeg, voordat hy of sy die punt bereik waar
hy of sy beoog om links te draai of na links te beweeg, sy of haar regterarm sywaarts vanaf die skouer
uitsteek met sy of haar voorarm in ’n vertikale en afwaartse posisie en sy of haar arm in ’n linksom
sirkelbeweging draai: Met dien verstande dat in die geval van ’n bestuurder van ’n trekker, ’n
tweewielvoertuig of ’n trekdiervoertuig, so ’n bestuurder, in plaas daarvan om die voormelde handsein te
gee, sy of haar linkerarm en -hand vanaf die skouer sywaarts kan uitsteek, ten volle horisontaal met die pad
met sy of haar handpalm vorentoe gedraai.
325. Regsdraaihandsein
Behoudens die bepalings van regulasies 323 (2) (d) en 327, moet die bestuurder van ’n voertuig op
’n openbare pad wat beoog om regs te draai of na regs te beweeg, voordat hy of sy die punt bereik waar hy
of sy beoog om regs te draai of na regs te beweeg, sy of haar regterarm en -hand sywaarts vanaf die skouer
uitsteek ten volle horisontaal met die pad, met die palm van sy of haar hand vorentoe gedraai.
326. Gebruik van rigtingwysers in plaas van handseine
(1) (a) Die bestuurder van ’n voertuig wat toegerus is met rigtingwysers ingevolge die bepalings
van regulasies 193 tot 199, moet sy of haar voorneme om links of regs te draai of na links of regs te beweeg,
aandui deur die rigtingwyser aan die linker- of regterkant van die voertuig, na gelang van die geval, aan te
skakel.

(b) Die bestuurder van ’n voertuig wat ’n rigtingwyser in werking gestel het om sy of haar
voorneme om links of regs te draai of na links of regs te beweeg aan te dui, moet, sodra dit nie meer nodig
is om aan te dui nie, so ’n rigtingwyser afskakel.
(2) Die bestuurder van ’n trekker of van ’n kombinasie van motorvoertuie waarvan die trekvoertuig
’n trekker is, kan, in plaas daarvan om die toepaslike handsein te gee, sy of haar voorneme om links of regs
te draai of na links of regs te beweeg, aandui deur ’n draagbare rigtingwyser wat aan die volgende vereistes
voldoen, uit te steek:
(a)

Wanneer dit in gebruik is, moet die rigtingwyser minstens 300 millimeter verby die breedste
deel van die voertuig of vrag daarop, welke die breedste is, uitsteek;

(b)

die draagbare rigtingwyser moet bestaan uit ’n rooi fluoresserende pyl van voldoende
stewigheid, met afmetings soos in Diagram A hieronder aangetoon, en wat aan ’n handvatsel
geheg is waarvan die lengte aan die vereistes van paragraaf (a) moet voldoen; en

(c)

’n geel trukaatser wat aan die omskrywing van ’n trukaatser voldoen, moet aan die voorste
en agterste oppervlakte van die pyl, soos hieronder geïllustreer, geheg word.

327. Sein om voorneme om spoed te verminder, aan te dui
Behoudens die bepalings van regulasie 323 (2) (d), moet die bestuurder van ’n voertuig op ’n
openbare pad wat van voorneme is om skielik te stop of spoed te verminder, voordat hy of sy dit doen, sy
of haar regterarm vanaf die skouer uitsteek, met die voorarm in ’n vertikale en opwaartse posisie en die
palm van die hand vorentoe gedraai: Met dien verstande dat die bepalings van hierdie regulasie nie van
toepassing is op die bestuurder van ’n voertuig wat met ’n stoplamp wat aan die vereistes van regulasie 169
voldoen, toegerus is nie.
328. Toelaatbare handseine
Behoudens die bepalings van regulasie 323 (2) (d), kan die bestuurder van ’n voertuig, benewens die
seine in die voorafgaande regulasies voorgeskryf, die volgende handseine gee:
(a)

Indien hy of sy van voorneme is om stadiger te ry, kan hy of sy sy of haar regterarm
sywaarts, vanaf die skouer uitsteek, met die palm van die hand afwaarts gedraai en sy of
haar arm stadig op en af beweeg; en

(b)

indien hy of sy aan verkeer agter hom of haar wil aandui dat dit sy of haar voertuig aan die
regterkant kan verbysteek, kan hy of sy sy of haar regterarm ten volle onder skouervlak
uitsteek, met die palm van die hand vorentoe gekeer en dit vorentoe en agtertoe vanuit die
skouer beweeg.

329. Seine vir gebruik deur verkeersbeampte vir verkeerbeheer
(1) Die seine wat ’n verkeersbeampte vir verkeerbeheer moet gebruik, is in Bylae 1 uiteengesit: Met
dien verstande dat ’n verkeersbeampte nie verbied word om enige ander sein te gee wat hy of sy geskik ag
in die uitoefening van sy of haar bevoegdhede nie.
(2) ’n Verkeersbeampte wat ’n stopsein aan die bestuurder van ’n voertuig of ’n voetganger op ’n
openbare pad gegee het, kan die hand waarmee die sein gegee is, laat sak of dit gebruik om ander seine te
gee en sodanige bestuurder of voetganger mag nie voortgaan voordat die beampte aan hom of haar sein om
dit te doen nie.
Deel III
Algemeen
330. Sleep van voertuie
Niemand mag ’n voertuig wat ’n ander voertuig sleep op ’n openbare pad gebruik nie—
(a)

indien die lengte van die sleeptou, ketting of sleepstang tussen die twee voertuie drie en ’n
half meter oorskry;

(b)

indien die gesleepte voertuig op so ’n wyse aan die sleepvoertuig gekoppel is dat beide
voertuie nie onder beheer is nie;

(c)

tensy die stuurwerk van die voertuig wat gesleep word, beheer word deur ’n persoon wat in
besit is van ’n kode bestuurslisensie wat hom of haar magtig om die klas van sodanige
voertuig te bestuur, indien die gesleepte voertuig toegerus is met ’n stuurwerk beoog in
regulasie 200 (1): Met dien verstande dat die bepalings van hierdie paragraaf nie van
toepassing is nie indien—
(i) die stuurbare wiele van die gesleepte voertuig heeltemal van die grond af vervoer word;
of
(ii) die apparaat wat die sleepvoertuig en die gesleepte voertuig met mekaar koppel,
sodanig is dat die stuurbare wiele van die gesleepte voertuig deur sodanige apparaat
beheer word;

(d)

indien die remme van die gesleepte voertuig nie voldoen aan die bepalings van regulasie
155 nie, tensy die sleepvoertuig aan die gesleepte voertuig gekoppel is deur middel van ’n
koppelstang of ’n sleepstang;

(e)

teen ’n spoed wat die snelheid van 30 kilometer per uur oorskry, tensy die sleepvoertuig aan
die gesleepte voertuig gekoppel is deur middel van ’n koppelstang of ’n sleepstang;

(f)

indien die gesleepte voertuig persone vervoer teen ’n snelheid wat 30 kilometer per uur
oorskry, tensy die gesleepte voertuig ’n leunwa is; of

(g)

indien die sleepvoertuig ’n motorfiets, motordriewiel, motorvierwiel of trapfiets is.

330A. Aanbod en aanvaarding van goedere op oorlaaide voertuig verbode
(1) ’n Versender of ontvanger van goedere moet nie goedere aanbied of aanvaar nie indien die
voertuig waarop dit vervoer word nie gelaai is kragtens die bepalings vir die laai en vervoer van goedere
voorgeskryf deur die Wet nie.
(2) ’n Versender moet van die operateur van die voertuig waarop die goedere wat hy of sy vir
vervoer aanbied en waarop die goedere vervoer sal word ’n skriftelike stelling betreffende die loonvrag van
daardie voertuig en die verspreiding van die vrag op ’n voertuig vereis.
(3) Indien ’n versender verantwoordelik is vir die laai van ’n voertuig van ’n operateur moet hy of
sy sodanige stappe doen wat nodig is om te verseker dat die voertuig gelaai word soos in subregulasie (1)
en (2) beoog.
(4) ’n Versender of ontvanger moet nie ’n kontrak met die operateur aangaan om goedere op ’n
voertuig te vervoer nie, indien die voertuig oorlaai word wanneer die vrag op daardie voertuig vervoer
word.
330B. Versender moet ’n metode hê vir die bepaling van massa
(1) ’n Versender moet ’n metode gebruik wat akkuraat is om die massa van ’n voertuig en ’n as of
aseenheid van daardie voertuig te bepaal om te verseker dat daardie voertuigas of -asse kragtens Deel IV
van Hoofstuk VI nie oorlaai is nie.
(2) ’n Versender moet ’n rekord hou van die massa van elke vrag wat van sy of haar perseel vervoer
word soos in subregulasie (1) beoog.
(3) Die rekord beoog in subregulasie (2) moet aan ’n verkeersbeampte of persoon aangestel soos in
artikel 50 beoog of gemagtigde persoon soos in artikel 82 van die Wet beoog, beskikbaar gestel word.
330C. Goedereverklaring moet op voertuig wees
Iemand wat ’n motorvoertuig wat goedere vervoer op ’n openbare pad gebruik, moet beskik oor ’n
verklaring wat die volgende inligting bevat—
(a)

die lisensienommer van elke voertuig in die kombinasie van voertuie;

(b)

die aard en hoeveelheid van goedere wat vervoer word;

(c)

die kontakbesonderhede van die operateur of, in die geval van ’n kombinasie van voertuie,
van elke operateur in die kombinasie van voertuie;

(d)

die besonderhede van die versender en ontvanger van die vrag of, in die geval van vragte
wat by meer as een versender en ontvanger gelaai word en afgelewer word, die
besonderhede van elke versender of ontvanger;

(e)

die naam, straat- en posadres van elke natuurlike persoon of, in die geval van ’n regspersoon,
die verantwoordelike direkteur of lid, ’n agent, versender, ontvanger of operateur in die
verklaring gelys;

(f)

die versender en operateur moet ’n skriftelike ooreenkoms vir die vervoer van goedere
aangaan wat die volgende bevat—
(i) die aard van die ooreenkoms;
(ii) die vraginstruksies; en
(iii) die verantwoordelikhede van die partye;

(g)

skedule van versekering in regulasie 330D beoog.

330D. Versender of ontvanger moet goedere wat op ’n motorvoertuig vervoer word en die
motorvoertuig verseker
’n Versender of ontvanger van goedere moet nie goedere op ’n openbare pad vervoer of goedere
ontvang nie, tensy daardie vervoer ten volle teen skade wat as gevolg van ’n insident opgedoen kan word
verseker is.
HOOFSTUK XI
Registers en aantekeninge
331. Sake met betrekking tot registers en aantekeninge
(1) ’n Registrasie-owerheid moet aantekeninge hou van alle transaksies wat die registrasie-owerheid
soos beoog in artikel 77 van die Wet aangegaan het.
(2) ’n Toetsstasie moet—
(a)

aantekening hou van—
(i) alle aansoeke wat ingevolge regulasie 139 by die toetsstasie gedoen is;
(ii) alle toetse en ondersoeke wat by die toetsstasie gedoen is; en
(iii) alle sertifiserings van padwaardigheid wat deur die toetsstasie uitgereik is;

(b)

op ’n maandelikse grondslag, die resultate van alle aansoeke, ondersoeke en toetse gedoen,
opsom en afskrifte van die opsomming verskaf aan—
(i) die hoof- uitvoerende beampte;
(ii) die inspektoraat van toetsstasies; en

(c)

op ’n maandelikse grondslag, die getal toetse uitgevoer, die getal toetse wat suksesvol was,
die getal sertifiserings van padwaardigheid uitgereik en die voorraad van daardie
sertifiserings in besit van die toetsstasie rekonsilieer, en die rekonsiliasie aan die betrokke
LUR voorsien.

(3) ’n Bestuurslisensietoetssentrum—
(a)

hou aantekening van, maandeliks in alfabetiese volgorde gerangskik volgens die vanne van
die betrokke aansoekers—

(i) alle aansoeke wat ingevolge regulasies 103, 106 en 118 by sodanige toetssentrum
gedoen is, wat die aansoeker se naam, identiteitsnommer, toepaslike kwitansienommer
en kode van die lisensie waarvoor aansoek gedoen is, bevat;
(ii) alle toetse en eksamens wat by die toetssentrum afgelê is en die uitslae daarvan;
(iii) alle lisensies en professionele bestuurspermitte deur die toetssentrum uitgereik; en
(iv) alle registrasiesertifikate wat aan instrukteurs uitgereik is; en
(b)

som die resultate van alle aansoeke, eksamens en toetse afgelê en lisensies, permitte en
registrasiesertifikate uitgereik, op ’n maandelikse grondslag op, en verskaf afskrifte van die
opsomming aan—
(i) die hoof- uitvoerende beampte; en
(ii) die inspektoraat van bestuurslisensietoetssentrums.

(4) Die hoof- uitvoerende beampte—
(a)

hou ’n register van—
(i) gemagtigde beamptes;
(ii) bestuurslisensietoetssentrums;
(iii) toetsstasies;
(iv) operateurs;
(v) vervaardigers, bouers en invoerders; en
(vi) vervaardigers van nommerplate; en

(b)

hou, in ’n register in paragraaf (a) bedoel, die inligting vervat op enige vorm wat ingevolge
die Wet voltooi is, as wat hy of sy nodig ag vir die doeleindes van die uitvoering van die
bepalings van die Wet.

(5) Finale beskikking oor die aantekeninge in hierdie regulasie beoog, geskied in ooreenstemming
met die Wet op Nasionale Argiewe van Suid-Afrika, 1996 (Wet No. 43 van 1996).
(6) Behoudens subregulasie (5) kan rekords gehou word as harde kopie, mikrofilm of harde kopieë
wat na elektroniese formaat omgeskakel is op so ’n wyse dat sodanige rekords weer omgeskakel kan word
sonder dat die oorspronklike inhoud verander word.
(7) Enige opsomming of rekonsiliasie van enige rekords wat ooreenkomstig hierdie regulasie by
die LUR ingedien moet word, kan in elektroniese formaat ingedien word.
HOOFSTUK XII
Sake met betrekking tot bestuur terwyl onder die invloed van sterk drank of ’n verdowingsmiddel wat
’n narkotiese uitwerking het, en misdrywe en strawwe
332. Toerusting gebruik om konsentrasie van alkohol in asem te bepaal soos in artikel 65 (7) van
die Wet beoog
(1) Die toerusting wat gebruik word om die konsentrasie alkohol in asem te bepaal soos in artikel
65 (7) van die Wet beoog, moet voldoen aan SANS 1793: Bewysregtelike asemontleders.
(2) By die vervolging vir ’n oortreding kragtens artikel 65 (5) van die Wet is ’n gewaarmerkte afskrif
van ’n tipe-goedkeuringsertifikaat uitgereik ingevolge SANS 1793: “Bewysregtelike asemontleders”,
uitgereik deur ’n persoon, owerheid of liggaam aangestel deur die Minister deur Kennisgewing in die
Staatskoerant, vir die meetinstrument, by die blote voorlegging daarvan, prima facie bewys dat die
toerusting aan die bepalings van subregulasie (3) voldoen.

(3) Vir die doeleindes van hierdie regulasie beteken tipe-goedgekeur en tipe-goedkeuring dat ’n
prototipe van ’n bepaalde fabrikaat en model van die toerusting gesertifiseer is dat dit aan SANS 1793:
“Bewysregtelike asemontleders” voldoen.
332A. Vermoede aangaande kalibrering- of verifiëringsertifikaat vir toerusting gebruik vir
doeleindes van afdwinging van padverkeersreg
Waar in ’n vervolging vir ’n beweerde oortreding ingevolge die Wet dit nodig is om te bewys dat
enige toerusting gebruik vir doeleindes van afdwinging van padverkeersreg gekalibreer of geverifieer is om
die akkuraatheid en opspoorbaarheid van sodanige toerusting te bepaal, is ’n gewaarmerkte afskrif van ’n
sertifikaat wat uitgereik is deur ’n laboratorium wat geakkrediteer is vir sodanige kalibrering of verifiëring
deur die Suid-Afrikaanse Nasionale Akkreditasiestelsel (SANAS), by die blote voorlegging daarvan, prima
facie bewys van sodanige kalibrering of verifiëring.
333. Misdrywe en strawwe
Iemand wat ’n bepaling van—
(a)

regulasie 221 (Algehele lengte van voertuig);

(b)

regulasie 223 (Algehele breedte van voertuig);

(c)

regulasie 224 (Algehele hoogte van voertuig en vrag);

(d)

regulasie 225 (Draairadius en asafstand);

(e)

regulasie 226 (Oorstek van voertuig);

(f)

regulasie 227 (Uitsteeksels in geval van voertuig, uitgesonderd motorfiets, motordriewiel,
motorvierwiel of trapfiets);

(g)

regulasie 228 (Uitsteeksels in geval van motorfiets, motordriewiel, motorvierwiel of
trapfiets);

(h)

regulasie 229 (Waarskuwing ten opsigte van vrag wat uitsteek);

(i)

regulasie 232 (Massa van persone en bagasie vir vasstelling van massa van vrag);

( j)

regulasie 233 (Getal persone wat op motorvoertuig vervoer mag word met betrekking tot
getal sitplekke);

(k)

regulasie 234 (Toelaatbare maksimum asmassalas van voertuig);

(l)

regulasie 235 (Toelaatbare maksimum aseenheidsmassalas van voertuig);

(m)

regulasie 236 (Toelaatbare maksimum voertuigmassa);

(n)

regulasie 237 (Toelaatbare maksimum kombinasiemassa);

(o)

regulasie 238 (Las op bande);

(p)

regulasie 239 (Bruto voertuigmassa, bruto asmassalas, bruto aseenheidsmassalas, bruto
kombinasiemassa, drywing tot massaverhouding en verhouding van asmassalas van dryfas
tot totale massa moet nie oorskry word nie);

(q)

regulasie 240 (Massalasdravermoë van pad);

(r)

regulasie 241 (Lasdravermoë van brûe);

(s)

regulasie 242 (Verdeling van asmassalas en wielmassalas op voertuig wat van lugbande
voorsien is);

(t)

regulasie 243 (Asmassalas van voertuig met bande anders as lugbande voorsien);

(u)

regulasie 246 (Wyse waarop goedere vervoer moet word); of

(v)

regulasie 247 (Omstandighede waarin persone op goederevoertuig vervoer kan word),

oortree of versuim om daaraan te voldoen, is skuldig aan ’n misdryf en by skuldigbevinding strafbaar met
’n boete of gevangenisstraf vir ’n tydperk van hoogstens ses jaar of sodanige boete sowel as sodanige
gevangenisstraf.
HOOFSTUK XIII
Diverse
334. Voertuie in besit van Departement van Verdediging is vrygestel
Enige voertuig wat die eiendom van die Departement van Verdediging is en wat nie ontwerp of
aangepas is vir die vervoer van goedere of passasiers nie, is vrygestel van die bepalings van hierdie
regulasies met betrekking tot die bou, toerusting of ladings op voertuie, uitgesonderd die bepalings van
regulasies 212, 234, 235, 236, 237, 240, 241 en 242.
335. Aansoek om en uitreik van verkeersregisternommer en sertifikaat
(1) ’n Aansoek om ’n verkeersregisternommer vir die doel om aanvaarbare identifikasie soos beoog
in die omskrywing van “aanvaarbare identifikasie” te verkry, word by die toepaslike registrasie-owerheid
op vorm AKR in Bylae 2 aangedui, gedoen en gaan vergesel van—
(a)

in die geval van ’n liggaam van persone, aanvaarbare identifikasie van die natuurlike
persone genomineer as die verteenwoordiger, gevolmagtigde en ondertekenaar van die
aansoek, en ’n volmag; of

(b)

in die geval van ’n natuurlike persoon wat nie permanent in die Republiek woonagtig is
nie—
(i) ’n tydelike identiteitsertifikaat, ’n onverstreke paspoort of ’n tydelike permit of ander
dokument van identifikasie, van ’n klas wat deur die Minister van Binnelandse Sake
erken word ingevolge die wetgewing wat die toelating van persone tot die Republiek
reël; en
(ii) twee foto’s van die aansoeker wat voldoen aan regulasie 103 (1).

(c)

bewys soos in regulasie 32A beoog.

(2) Die registrasie-owerheid bedoel in subregulasie (1) moet—
(a)

in die geval van ’n liggaam van persone en indien hy oortuig is dat die aansoek in orde is,
’n
verkeersregisternommer
toeken
aan
die
aansoeker
en
’n
verkeersregisternommersertifikaat op vorm RNS soos in Bylae 2 aangedui, uitreik; of

(b)

in die geval van ’n natuurlike persoon en indien hy oortuig is dat die aansoek in orde is—
(i) ’n verkeersregisternommersertifikaat op vorm RNS soos in Bylae 2 aangedui, voltooi;
(ii) seker maak dat die aansoeker die sertifikaat teken;
(iii) een foto aan die sertifikaat vasheg en ’n ander aan die deurslag daarvan, of aan die
aansoekvorm indien vorm RNS deur die register van verkeersregistrnommers uitgedruk
is;
(iv) een lamineringstrook aan die sertifikaat heg en ’n ander aan die deurslag daarvan, of
aan die aansoekvorm indien van toepassing, om die foto en die persoonlike
besonderhede van die houer te bedek;
(v) die sertifikaat uitreik; en
(vi) die aansoekvorm behou en, indien dit nie uitgedruk is deur die register van
verkeersregisternommers nie, die deurslag van die sertifikaat vir verslagdoeleindes.

(3) Indien enige van die besonderhede voorgelê in die aansoek beoog in subregulasie (1) of vervat
in die verkeersregisternommersertifikaat verander, moet die houer daarvan binne 21 dae na sodanige
verandering—

(a)

die toepaslike registrasie-owerheid op vorm AKR in Bylae 2 aangedui in kennis stel en is
die bepalings van subregulasie (2) mutatis mutandis van toepassing; en

(b)

ingevolge regulasie 32A (3) bewys van enige sodanige verandering indien.

(4) Indien ’n persoon of liggaam van persone wat die houer van ’n verkeersregisternommersertifikaat is, die houer word van enige ander dokument bedoel in die omskrywing van
“aanvaarbare identifikasie”, stel hy of sy, binne 21 dae nadat hy of sy sodanige houer word, die toepaslike
registrasie-owerheid bedoel in subregulasie (1) daarvan in kennis op vorm AKR in Bylae 2 aangedui en
oorhandig terselfdertyd sodanige dokument tesame met die verkeersregisternommersertifikaat aan sodanige
registrasie-owerheid.
(5) Die registrasie-owerheid moet, indien hy oortuig is dat die kennisgewing bedoel in subregulasie
(4) in orde is, die verkeersregisternommersertifikaat kanselleer en sy rekords dienooreenkomstig wysig.
335A. Inspekteur van lisensies of verkeersbeampte geregtig op gratis gebruik van sekere
fasiliteite
Waar ’n inspekteur van lisensies of verkeersbeampte in die verrigting van sy of haar pligte gebruik
maak van enige toets- of massametingfasiliteit wat deur ’n registrasie-owerheid voorsien word, mag geen
betaling vir sodanige gebruik gevra word nie.
335B. Beampte moet voorgeskrewe vorms gebruik
’n Inspekteur van lisensies of ’n verkeersbeampte wat ’n kwitansie uitreik vir die beslaglegging van
’n dokument ingevolge artikel 3F (e), 3F (h), 3I ( j) of 3I (n) van die Wet, na gelang van die geval, moet
vorm NRD soos in Bylae 2 aangedui, gebruik.
336. Gevolmagtigde en verteenwoordiger
(1) ’n Persoon wat ’n besigheid bedryf of ’n liggaam van persone bedoel in paragraaf (a) (ii), (iii)
of (iv) van die omskrywing van “toepaslike registrasie-owerheid” in regulasie 1, moet een gevolmagtigde
en een verteenwoordiger ten opsigte van elke tak van sodanige besigheid of liggaam van persone aanwys.
(2) Vir doeleindes van artikel 332 (11) van die Strafproseswet, 1977, word die gevolmagtigde of
verteenwoordiger, na gelang van die geval, en ingevolge subregulasie (1) aangewys, geag ’n direkteur soos
omskryf in artikel 332 (10) van daardie Wet te wees.
337. Verbod op gebruik van sekere lampe of ligtoestelle
(1) Niemand mag ’n lamp of ligtoestel op so ’n wyse gebruik, dat die sigbaarheid van sodanige lamp
of ligtoestel vanaf ’n openbare pad die publiek in gevaar stel nie.
(2) Hierdie regulasie is nie van toepassing nie ten opsigte van lampe of ligtoestelle wat gebruik
word—
(a)

op ’n motorvoertuig;

(b)

in ooreenstemming met enige wet;

(c)

deur die Staat of enige statutêre liggaam, in die uitvoering van sy funksies, bevoegdhede en
pligte; of

(d)

kragtens ’n geskrewe magtiging uitgereik deur die betrokke plaaslike owerheid.

(3) Lampe en ligtoestelle wat op die datum van inwerkingtreding van hierdie regulasie in stryd met
die bepalings van subregulasie (1) gebruik word, kan aldus gebruik word totdat die betrokke plaaslike
owerheid ingevolge subregulasie (5) gelas dat dit verwyder of verstel moet word, in welke geval die koste
van sodanige verwydering of verstelling gedra moet word deur die persone wat die lampe of ligtoestelle
aldus gebruik.
(4) Die betrokke plaaslike owerheid kan die gebruik van ’n lamp of ligtoestel wat sigbaar is vanaf
’n openbare pad magtig, onderworpe aan die voorwaardes en vir die tydperk wat deur die plaaslike owerheid
bepaal word, en so ’n magtiging kan enige tyd gewysig of terugtrek word deur daardie plaaslike owerheid.

(5) Indien die betrokke plaaslike owerheid oortuig is dat ’n lamp of ligtoestel in stryd met die
bepalings van hierdie regulasie gebruik word, kan daardie plaaslike owerheid by wyse van ’n skriftelike
kennisgewing gelas dat die persoon wat die lamp of ligtoestel aldus gebruik, daardie lamp of ligtoestel op
sy of haar koste verstel of verwyder binne die tydperk deur daardie plaaslike owerheid bepaal, welke
tydperk nie minder as 14 dae mag wees nie.
(6) Indien ’n lasgewing kragtens subregulasie (5) nie binne die tydperk bedoel in daardie
subregulasie nagekom word nie, kan die betrokke plaaslike owerheid die betrokke lamp of ligtoestel verstel
of verwyder en die koste van sodanige verstelling of verwydering op die persoon wat daardie lamp of
ligtoestel gebruik, verhaal.
(7) By die toepassing van hierdie regulasie word ’n lamp of ligtoestel geag gebruik te word deur die
persoon op wie se eiendom die lamp of ligtoestel opgerig is.
337A. Duplikaat van dokument of teken
(1) Indien—
(a)

’n registrasie-owerheid oortuig is dat ’n sertifikaat, lisensie of ander dokument of teken wat
ingevolge die Wet uitgereik is deur middel van ’n rekenaar onder die beheer van die
Minister; of

(b)

’n registrasie-owerheid of ander owerheid oortuig is dat ’n sertifikaat, lisensie of ander
dokument of teken, behalwe as ’n dokument of teken beoog in paragraaf (a), wat deur hom
ingevolge die Wet uitgereik is,

verlore, vernietig of ontsier is of dat die syfers of besonderhede daarop onleesbaar geword het, moet daardie
owerheid, by ontvangs van ’n aansoek op vorm CDV soos in Bylae 2 aangedui en by betaling van die gelde
soos bepaal deur die LUR van die betrokke provinsie, ’n duplikaat van so ’n sertifikaat, lisensie of ander
dokument of teken uitreik aan die persoon wat, na die mening van daardie owerheid, daarop geregtig is,
met óf die woord “DUPLIKAAT” daarop geskryf óf die uitreikingsnommer daarop gedruk: Met dien
verstande dat ’n duplikaat van—
(i) ’n lisensieskyf nie uitgereik word nie, en waar so ’n skyf verlore, vernietig of ontsier is of
die syfers of besonderhede daarop onleesbaar geword het, die persoon aan wie die
lisensieskyf uitgereik is—
(aa)

in die geval van ’n motorvoertuiglisensie, aansoek doen om die uitreiking van
sodanige lisensie; of

(bb)

in die geval van ’n motorhandelnommer, aansoek doen om die intrekking van die
betrokke motorhandelnommer en om die uitreiking van ’n nuwe
motorhandelnommer;

(ii) ’n leerlinglisensie wat ooreenkomstig artikel 17 (3) uitgereik is slegs uitgereik word aan die
persoon aan wie die oorspronklike lisensie uitgereik is.
(2) Indien, na die uitreiking van ’n duplikaat ingevolge subregulasie (1), die oorspronklike
sertifikaat, lisensie of ander dokument of teken gevind word, moet die persoon aan wie die duplikaat
uitgereik is alle redelike stappe doen om dit in besit te kry en dit onverwyld terug te besorg aan die owerheid
wat die duplikaat uitgereik het.
(3) Nieteenstaande die voorwaardes van subregulasies (1) moet ’n registrasie-owerheid slegs ’n
registrasiesertifikaat ten aansien van ’n motorvoertuig aan die titelhouer van daardie motorvoertuig, of die
gevolmagtigde of verteenwoordiger van die betrokke titelhouer, uitreik, indien sodanige titelhouer,
gevolgmagtigde of verteenwoordiger persoonlik op vorm DRC in Bylae 2 vervat aansoek doen om sodanige
sertifikaat.
337B. Wyse van aansoek om Suid-Afrikaanse Polisiediens-klaring van die motorvoertuig
(1) Indien ’n voertuigklaring vir ’n motorvoertuig van die Suid-Afrikaanse Polisiediens kragtens
hierdie regulasies benodig word, moet die motorvoertuig deur middel van vorm RPC na ’n aangewese
voertuigklaringskantoor van die Suid-Afrikaanse Polisiediens vir ’n klaring verwys word.

(2) Die titelhouer of eienaar na wie in subregulasie (1) verwys word, moet toesien dat die
mikrostippels op sodanige voertuig aangebring word ooreenkomstig die vereistes van SANS 534-1, indien
dit nie alreeds van mikrostippels voorsien is nie.
(3) Die motorvoertuig waarna in subregulasie (1) verwys word moet na ’n aangewese
voertuigklaringskantoor van die Suid-Afrikaanse Polisiediens vir klaring gebring word en moet vergesel
wees van—
(a)

die aanvaarbare identifikasie van die titelhouer of eienaar en dié van die aanbieder van die
motorvoertuig en, in die geval van ’n liggaam van persone, die gevolmagtigde of
verteenwoordiger daarvan en ’n brief van volmag; en

(b)

vorm RPC-kennisgewing waarna in subregulasie (1) verwys word.

(4) By ontvangs van ’n kennisgewing waarna in subregulasie (1) verwys word, moet die SuidAfrikaanse Polisiediens—
(a)

die motorvoertuig ondersoek deur die onderstel- en enjinnommer of ’n elektriese
motornommer indien toegerus met ’n enjin of elektriese motor te ondersoek;

(b)

bevestig dat die motorvoertuig van mikrostippels voorsien is;

(c)

indien nie oortuig nie, die saak na die Voertuigidentifiseringsafdeling van die SuidAfrikaanse Polisiediens in wie se jurisdiksiegebied die voertuigklaringskantoor van die
Suid-Afrikaanse Polisiediens geleë is, verwys;

(d)

die vorm RPC-kennisgewing waarna in subregulasie (1) en (3) verwys word, bywerk.

(5) Die titelhouer of eienaar van die motorvoertuig waarna in subregulasie (1) verwys word, moet,
na klaring van daardie voertuig, die RPC-kennisgewing waarna in subregulasie (4) verwys word na die
toepaslike registrasie-owerheid terugbring.
(6) Die toepaslike registrasie-owerheid—
(a)

moet die besonderhede met betrekking tot die betrokke motorvoertuig dienooreenkomstig
in die register van motorvoertuie bywerk; en

(b)

die vorm RPC-kennisgewing waarna in subregulasie (5) verwys word behou en liasseer.

337C. Bewaring van mikrostippelinligting
Ondanks bepalings vervat in SANS 534-1, moet alle inligting met betrekking tot die aanbring van
mikrostippels, met inbegrip van die vervaardiger, verskaffer en installeerder van mikrostippels, op die
NaTIS-stelsel bewaar word.
HOOFSTUK XIV
Oorgangsbepalings, herroeping van regulasies en titel en inwerkingtreding
338. Oorgangsbepalings: Verwysings na hoof- uitvoerende beampte, Aandeelhouerskomitee en
Korporasie
By die toepassing van hierdie regulasies beteken—
(a)

in regulasie 1 in die omskrywing van “goedgekeur”, die woorde “hoof- uitvoerende
beampte”, die Minister;

(b)

in regulasie 27 (5) (a) (iii), die woorde “hoof- uitvoerende beampte”, die Minister;

(c)

in regulasie 39 (2) (d), die woorde “hoof- uitvoerende beampte”, die LUR;

(d)

in regulasie 40, die woorde “hoof- uitvoerende beampte”, die LUR;

(e)

in regulasie 41, die woorde “hoof- uitvoerende beampte”, die LUR;

(f)

in regulasie 42, die woorde “hoof- uitvoerende beampte”, die LUR;

(g)

in regulasie 44, die woorde “hoof- uitvoerende beampte”, die LUR;

(h)

in regulasie 46, die woorde “hoof- uitvoerende beampte”, die LUR;

(i)

in regulasie 47, die woorde “hoof- uitvoerende beampte”, die LUR;

( j)

in regulasie 49, die woorde “hoof- uitvoerende beampte”, die LUR;

(k)

in regulasie 50, die woorde “hoof- uitvoerende beampte”, die LUR;

(l)

in regulasie 51, die woorde “hoof- uitvoerende beampte”, die LUR;

(m)

in regulasie 62, die woorde “hoof- uitvoerende beampte”, die Minister;

(n)
(nA)

in regulasie 108 (1A) die woord “Korporasie”, die Departement;
in regulasies 114A tot 114F, die woorde “hoof- uitvoerende beampte” die LUR;

(o)

in regulasie 119 (1A), die woord “Korporasie”, die Departement;

(p)

in regulasie 123, die woorde “hoof- uitvoerende beampte”, die LUR;

(q)

in regulasie 267, die woorde “hoof- uitvoerende beampte”, die LUR;

(r)

in regulasie 269, die woorde “hoof- uitvoerende beampte”, die LUR;

(s)

in regulasie 271, die woorde “hoof- uitvoerende beampte”, die LUR;

(t)

in regulasie 280 (3), die woorde “Aandeelhouerskomitee”, die Minister;

(u)

in regulasie 331 (2) (b) (i), die woorde “hoof- uitvoerende beampte”, die betrokke LUR;

(v)

in regulasie 331 (3) (b) (i), die woorde “hoof- uitvoerende beampte”, die betrokke LUR; en

(w)

in regulasie 331 (4), die woorde “hoof- uitvoerende beampte”, die LUR.

338A. Oorgangsbepalings: Verwysings na artikels van Wet wat nog nie van krag is nie
(1) Ten einde hierdie regulasies uit te lê, beteken die woorde “artikels 3I en 3G van die Wet” in
regulasie 115 (2) (a) van die Regulasies artikels 11 en 9 van die Padverkeerswet, 1989 (Wet No. 29 van
1989).
(2) Ten einde hierdie regulasies uit te lê, beteken die woorde “regulasie 2” en “regulasie 1B” in
regulasie 343E van die Regulasies, “regulasie 1E” en “regulasie 1A” respektiewelik van die Padverkeerswet,
1989 (Wet No. 29 van 1989).
339. Oorgangsbepalings: Gelde
Die gelde bepaal deur die LUR van elke provinsie voor die inwerkingtreding van die Wet as synde
betaalbaar ten aansien van enige aansoek gedoen of versoek gerig, of dokument uitgereik ingevolge die
Padverkeerswet, 1989 (Wet No. 29 van 1989), of enige ander aangeleentheid in daardie Wet bedoel, is
betaalbaar ten aansien van ’n aansoek gedoen of versoek gerig of dokument uitgereik ingevolge die
ooreenstemmende bepalings van die Wet, of enige ander aangeleentheid in die Wet bedoel.
340. Oorgangsbepalings: Opleidingsentrums
Opleidingsentrums word geag goedgekeur te wees ingevolge artikel 3L van die Wet vir ’n tydperk
van ses maande vanaf datum van inwerkingtreding van daardie artikel van die Wet: Met dien verstande dat
hierdie regulasie nie toegepas word om te verhoed dat ’n aksie wat ingestel is teen ’n opleidingsentrum
voor inwerkingtreding van die Wet, voortgesit word nie, of om die vervolging van die opleidingsentrum te
verhoed nie, behalwe vervolging weens geen behoorlike goedkeuring verwerf ingevolge die Wet nie.
341. Oorgangsbepalings: Vervaardigers van nommerplate
Vervaardigers van nommerplate word ingevolge artikel 5 van die Wet geag geregistreer te wees tot
’n datum deur die Minister in die Staatskoerant bepaal: Met dien verstande dat hierdie regulasie nie uitgelê
word om te verhoed dat ’n aksie wat ingestel is teen ’n vervaardiger van nommerplate voor
inwerkingtreding van daardie artikel van die Wet, voortgesit word nie, of om enige ander vervolging van
die vervaardiger te verhoed nie, behalwe vervolging weens die feit dat geen behoorlike registrasie ingevolge
die Wet verkry is nie.

342. Oorgangsbepalings: Professionele bestuurspermitte
Die houer van ’n geldige kategorie “G” of “P” professionele bestuurspermit, wat ’n motorvoertuig
bestuur waarin of waarop gevaarlike goedere vervoer word, waarvan die bruto voertuigmassa 3 500
kilogram oorskry, of ’n voertuig ten opsigte waarvan standaardspesifikasie SABS 1398 “Padtenkvoertuie vir
petroleumgebaseerde ontvlambare vloeistowwe” of SABS 1518 “Vervoer van gevaarlike goedere –
ontwerpvereistes vir padtenks” van toepassing is, moet vanaf die datum van inwerkingtreding van regulasie
115 (1) (f)—
(a)

behoudens intrekking of opskorting van sodanige permit, geag word ’n kategorie “D”
professionale bestuurspermit te hou vir die tydperk waarvoor sy of haar professionele
bestuurspermit geldig is; en

(b)

nieteenstaande die bepalings van regulasie 117, die houer van ’n geldige kategorie “G” of
“P” professionele bestuurspermit nie as onbevoeg beskou word om ’n kategorie “D”
professionele permit te verkry slegs weens die feit dat hy of sy jonger as 25 jaar oud is nie.

343. Oorgangsbepalings: Instrukteurs
Die houer van ’n geldige sertifikaat, uitgereik kragtens die Padverkeerswet, 1989 (Wet No. 29 van
1989), wat hom of haar die bevoegdheid gee om as instrukteur op te tree, word, behoudens intrekking of
opskorting van sodanige sertifikaat, geag die houer van ’n registrasiesertifikaat soos beoog in regulasie
114C te wees vir ’n tydperk van een jaar vanaf datum van inwerkingtreding daardie regulasie.
343A. Oorgangsbepalings: Vorms
’n Vorm wat voor 1 Januarie 2005 in Bylae 2 tot die regulasies voorgeskryf is of enige vorm wat
soortgelyk is aan die vorm deur die betrokke regulasie voorgeskryf en wat ’n soortgelyke doel dien as die
vorm deur die betrokke regulasie voorgeskryf, is gelykwaardig aan die ooreenstemmende vorm wat in
Bylae 2 tot hierdie regulasies voorgeskryf is, en word geag geldig te wees vir ’n tydperk van twee jaar vanaf
die datum van inwerkingtreding van hierdie regulasies.
343B. Oorgangsbepalings: Vrystelling van wette wat betrekking het op parkering
’n Geldige vrystellingsbewys uitgereik kragtens artikel 137 van die Padverkeerswet, 1989 (Wet No.
29 van 1989), bly geldig tot ’n datum bepaal in ’n provinsiale wet wat voorsiening maak vir sodanige
vrystellingsbewys, en vanaf daardie datum word daarmee gehandel op die wyse soos voorgeskryf in
sodanige provinsiale wet.
343C. Oorgangsbepaling: Bekragtiging van dinge gedoen deur plaaslike owerhede
Enige besluit gemaak en verordening uitgevaardig, en enige inruiming van staanplekke of
standplase, deur ’n plaaslike owerheid ingevolge die Padverkeerswet, 1989 (Wet No. 29 van 1989), wat
geldig sou wees indien die Wet nie in werking getree het nie, word hierby bekragtig tot ’n datum bepaal in
’n padverkeerswet wat voorsiening maak vir sodanige besluit, verordening of inruiming, en vanaf daardie
datum word daarmee gehandel op die wyse soos voorgeskryf in sodanige wet.
343D. Oorgangsbepalings: Kategorie “D” operateurskaart
(1) ’n Geldige kategorie “G” operateurskaart wat op ’n motorvoertuig waarop regulasie 273 tot 283
van toepassing is soos beoog in regulasie 274 vertoon word, word vanaf die datum van inwerkingtreding
van regulasie 273 tot 283 geag ’n geldige kategorie “D” operateurskaart te wees vir die tydperk waarvoor
dit geldig is.
(2) Nieteenstaande datum van inwerkingtreding van regulasie 273 tot 283, moet ’n motorvoertuig
wat nie ’n operateurskaart moes vertoon voor die inwerkingtreding van die genoemde regulasies nie, na die
genoemde datum van inwerkingtreding ’n kategorie “D” operateurskaart vertoon binne ’n maand na die
maand gedurende waarvan die lisensieskyf van die betrokke voertuig verval het.
343E. Oorgangsbepalings: Bestuurslisensies

(1) Enige lisensie wat ingevolge artikel 19 van die Wet van 1 Maart 1998 tot 1 Augustus 2003
vervang word deur ’n persoon vereis ingevolge regulasie 2 van die Regulasies om as ’n graad Ftoetsbeampte vir bestuurslisensies geregistreer en gegradeer word—
(a)

wat so geregistreer en gegradeer is, alhoewel sy of haar bevoegdheid kon nie bepaal word,
as gevolg van die gebrek aan vereistes; of

(b)

wat nie so geregistreer en gegradeer is, omdat sy of haar bevoegdheid kon nie bepaal word,
as gevolg van die gebrek aan vereistes, moet nie ongeldig verklaar word, weens sodanige
rede alleen nie.

343F. Oorgangsbepalings: Kategorie “P”-operateurskaart
’n Motorvoertuig wat nie voor 1 Julie 2007 ’n operateurskaart moes vertoon nie, moet, na 1 Julie
2007, ’n kategorie “P”-operateurskaart in die maand na die maand waartydens die lisensieskyf van die
betrokke voertuig verval, vertoon.
343G. Oorgangsbepaling: Weegbrugfasiliteit
(1) Iemand wat ’n massametingsapparaat wat deur ’n registrasie-owerheid goedgekeur is, bedryf,
word vir doeleindes van regulasie 66 geag ’n geregistreerde weegbrugfasiliteit te wees tot ’n datum soos
deur die Minister deur kennisgewing in die Staatskoerant bepaal.
(2) Iemand genomineer om ’n massametingsapparaat beoog in subregulasie (1) te bedryf, word vir
doeleindes van regulasie 66 geag ’n geregistreerde weegbrugoperateur te wees tot ’n datum deur die
Minister in die Staatskoerant bepaal.
344. Oorgangsbepalings: Algemeen
(1) Enige lisensie, sertifikaat, permit, vrystelling of magtiging uitgereik of verleen, of enigiets
gedoen, kragtens enige bepaling van ’n regulasie wat by regulasie 345 herroep is, word geag ingevolge die
ooreenstemmende bepaling van hierdie regulasies uitgereik, verleen of gedoen te wees vir die tydperk
waarvoor, en onderworpe aan die voorwaardes waaronder, dit uitgereik, verleen of gedoen was.
(2) ’n Aansoek wat gedoen is kragtens ’n regulasie wat by regulasie 345 herroep is en waaroor op
die datum van inwerkingtreding beoog in regulasie 346 nog nie beskik is nie, word geag ’n aansoek kragtens
die ooreenstemmende regulasie van hierdie regulasies te wees.
(3) Enige toepaslike bepaling van die Padverkeersregulasies uitgevaardig kragtens die
Padverkeerswet, 1989 (Wet No. 29 van 1989), bly van krag, nieteenstaande die bepalings van regulasie
345, totdat die ooreenstemmende bepaling van hierdie regulasies (indien enige) in werking getree het
kragtens regulasie 346.
345. Korttitel en inwerkingtreding
Hierdie regulasies heet die Nasionale Padverkeersregulasies, 2000, soos gewysig, en is reeds in
werking ingevolge die inwerkingstredingsdatums van die Engelse weergawe van die Regulasies.
Bylae 1 is die Padverkeerstekens en is reeds in Engels en Afrikaans gepubliseer.
Bylae 2 is die Voorgeskrewe Vorms en is reeds in Engels en Afrikaans gepubliseer.

Bylae 3
OOREENKOMS AANGEGAAN DEUR EN TUSSEN DIE LUR VERANTWOORDELIK VIR PADVERKEER
soos verteenwoordig deur

(Amptenaar)

in die Provinsie van
en
(eienaar van toetsstasie),
(tipe regsentiteit),
Registrasienommer
Hierdie Ooreenkoms word aangegaan op die _______ dag van ________________ 20_______ te ______________________ deur
die ________________ (Provinsie).

1.

Partye tot die Ooreenkoms.

Die partye tot die Ooreenkoms is:

2.

3.

1.1

die ____________ (“die Departement”), handelend vir en ten behoewe van __________________ Provinsiale
Regering, verteenwoordig hierin deur __________, Hoof van Departement vir die __________ Departement van
Vervoer; en

1.2

(naam van eienaar van toetsstasie), (tipe regsentiteit), geregistreer kragtens (naam
van
Wet) onder
registrasienommer (“Toetsstasie”), hierin verteenwoordig deur (naam van ondertekenaar), in sy haar hoedanigheid
as ’n (regsbevoegdheid) van
(naam van regsentiteit).

Verklaring van Doel van Ooreenkoms tussen die Departement en Toetsstasie.
2.1

Die Departement is verantwoordelik vir die algehele administrasie en bestuur van padverkeersaangeleenthede, met
inbegrip van, maar nie beperk nie tot, die registrasie en gradering van toetsstasies in die Provinsie.

2.2

Die Departement is verantwoordelik daarvoor om te verseker dat openbare veiligheid nie gekompromitteer of
benadeel word deur die gebruik van onpadwaardige voertuie op paaie in die Provinsie nie.

2.3

Die Departement moet toesien dat alle voertuigtoetsstasies voldoen aan die toepaslike nasionale en provinsiale
wetgewing.

2.4

Artikel 37 van die Nasionale Padverkeerswet, 1996 bepaal dat niemand ’n toetsstasie mag bedryf nie tensy die
toetsstasie geregistreer en gegradeer is en dat sodanige Toetsstasie voldoen aan hierdie vereiste.

2.5

Artikel 38 van die Nasionale Padverkeerswet, 1996 vereis dat ’n persoon wat ’n toetsstasie wil bedryf op die
voorgeskrewe wyse by die LUR vir die registrasie van die toetsstasie aansoek moet doen en sodanige Toetsstasie
moet aan hierdie vereiste voldoen.

2.6

Artikel 39 van die Nasionale Padverkeerswet, 1996 maak voorsiening vir die registrasie en gradering van
toetsstasies en bepaal dat sodanige Toetsstasie aan hierdie vereiste moet voldoen.

2.7

Artikel 40 van die Nasionale Padverkeerswet, 1996 maak voorsiening vir die LUR om die registrasie van ’n
toetsstasie op te skort of in te trek en indien dit nie meer aan die vereistes van artikel 39 voldoen nie, sal die
registrasie van sodanige Toetsstasie opgeskort of ingetrek word kragtens hierdie bepaling.

2.8

Die LUR is verantwoordelik vir die ontwikkeling van kriteria gegrond op die geskatte voertuigpopulasie en
geregistreerde toetsstasies in ’n geografiese diensgebied om vas te stel of ’n toetsstasie nodig is en die registrasie
van ’n Toetsstasie sal op hierdie kriteria gegrond word.

2.9

Die doel van hierdie Ooreenkoms is om die verhouding deur en tussen die Departement en die Toetsstasie te
formaliseer en om die bedinge en voorwaardes, met inbegrip van enige beperkings, waarkragtens die Toetsstasie
geregistreer en bedryf mag word, vas te stel.

Omskrywings.
By die toepassing van hierdie Ooreenkoms, tensy die samehang anders aandui, word die volgende omskrywings vir die
aangeduide terme gebruik:
“Amptenaar” beteken die Departementele personeellid aangestel in hierdie posisie en wat aan die Hoof van Departement
verslag doen of sodanige persoon wat deur die Hoof van Departement ingevolge hierdie Ooreenkoms aangestel kan word.
“Applikant” beteken ’n persoon wat die ondersoek en toets van ’n motorvoertuig deur die Toetsstasie aanvra.
“Bestuursverteenwoordiger” beteken ’n ondersoeker van voertuie wat skriftelik deur die Eienaar van die Toetsstasie
aangestel is en wat:

(i) oor die nodige gesag en verantwoordelikheid beskik om te verseker dat die vlakke van tegniese en
bestuursbevoegdheid vereis vir die suksesvolle assessering van die Toetsstasie kragtens die tersaaklike Bylaes
tot die Nasionale Padverkeersregulasies gehandhaaf word;
(ii) verantwoordelik is vir die dag-tot-dag bestuur van die Toetsstasie en toesighouding van personeel van die
Toetsstasie; en
(iii) vanaf ’n datum wat deur die Minister vasgestel moet word, minstens twee jaar bewese ervaring as ’n ondersoeker
van voertuie by ’n geregistreerde voertuigtoetsstasie het.
“Eienaar van Toetsstasie” beteken ’n regsentiteit en indien die eienaar nie ’n natuurlike persoon is nie, sal “eienaar” vir
doeleindes van enige oortreding kragtens die Nasionale Padverkeerswet, 1996 (Wet 93 van 1996) of die Ooreenkoms ’n
direkteur, vennoot of lid van daardie regsentiteit insluit.
“Departement” beteken die

;

“Gesigswaardedokumente” beteken dokumente vir die toets en sertifisering van padwaardigheid van motorvoertuie, soos
in padverkeerswetgewing voorgeskryf.
“Grondwet” beteken die Grondwet van die Republiek van Suid-Afrika, 1996 (Wet 108 van 1996).
“Hoof van Departement” beteken die staatsamptenaar wat die rekenkundige beampte en hoof van die
omskryf kragtens die Wet op Openbare Finansiële Bestuur, 1999 (Wet No. 1 van 1999).

is soos

“LUR” beteken die lid van die Uitvoerende Raad in die Provinsie wat vir padverkeer, padveiligheid en openbare-vervoersake
verantwoordelik is.
“Nasionale Padverkeerswet, 1996” beteken die Nasionale Padverkeerswet, 1996 (Wet 93 van 1996), met inbegrip van enige
regulasies daarkragtens uitgevaardig.
“NaTIS of eNaTIS” beteken die Nasionale Verkeersinligtingstelsel soos in die Nasionale Padverkeerswet, 1996 omskryf.
“Ondersoeker van voertuie” beteken ’n persoon:
(i) wat die voorgeskrewe kursus vir ondersoekers van voertuie suksesvol voltooi het;
(ii) wat kragtens toepaslike padverkeerswetgewing as ’n ondersoeker van voertuie geregistreer is;
(iii) wat by die Toetsstasie as ’n ondersoeker van voertuie in diens is;
(iv) wat nie ’n vorige veroordeling kragtens Bylae 1 tot die Strafproseswet, 1977 (Wet No. 51 van 1977) of enige
oortreding wat betrekking her op die uitreiking van padwaardigheidsertifikate, sertifisering van padwaardigheid
of die toets van voertuie het nie; en
(v) wie se registrasie as ondersoeker van voertuie nie deur ’n bevoegde owerheid opgeskort of ingetrek is nie,
behalwe dat, in die geval van ’n opskorting, kan die LUR, in sy of haar oordeel alleen, die ondersoeker van
voertuie toelaat om na die verstryking van die opskorting, waar die Toetsstasie skriftelik as sulks van die LUR
versoek het, wat sy of haar skriftelike goedkeuring gegee het, weer in diens te wees.
“Ooreenkoms” beteken hierdie Ooreenkoms.
“

Padverkeerswet,

” beteken die Provinsiale Padverkeerswet,

(Wet No.

van

).

“Padverkeerswet, 1989” beteken die Padverkeerswet, 1989 (Wet No. 29 van 1989), met inbegrip van enige regulasies
daarkragtens.
“Padverkeerswetgewing” beteken:
(i) die Padverkeerswet, 1989;
(ii) die Nasionale Padverkeerswet, 1996;
(iii) die Provinsiale Padverkeerswet,

; en

(iv) enige ander tersaaklike nasionale en provinisiale wetgewing.
“Padwaardig” met betrekking tot ’n voertuig beteken ’n voertuig wat voldoen aan die tersaaklike bepalings van die Wet en
wat andersins in ’n geskikte toestand is om op ’n openbare pad gebruik te word.
“Padwaardigheidsertifikaat” beteken, met betrekking tot ’n motorvoertuig, ’n sertifikaat wat kragtens artikel 42 van die
Wet uitgereik is.

“Padwaardigheidstoetsblad” beteken ’n vorm wat kragtens Regulasie 141 soos in Bylae 2 uiteengesit deur die ondersoeker
van voertuie by die Toetsstasie ingevul is.
“Party” beteken die Partye tot die Ooreenkoms.
“Provinsie” beteken die

Provinsie.

“SABS” beteken die Suid-Afrikaanse Buro vir Standaarde.
te

“Toetsstasie” beteken
(straatadres).

(naam van toetsstasie), wat besit word deur die eienaar van die toetsstasie

“Verandering van eienaarskap” beteken enige verandering in die eienaarskap of struktuur van die regsentiteit wat die
Toetsstasie besit en dit sluit in enige verandering aangebring deur die verkoop, ruil, vervreemding, sessie, hipotikering of
wegdoening van die Toetsstasie.
4.

5.

Uitleg van Ooreenkoms. In hierdie Ooreenkoms, tensy die konteks anders aandui:
4.1

Sal alle woorde en uitdrukkings wat na een geslag verwys, vertolk kan word as ’n verwysing na die ander geslag.

4.2

Sluit die woorde wat die enkelvoud aandui, die meervoud in en omgekeerd.

4.3

Kan ’n verwysing na ’n natuurlike persoon vertolk word as ’n verwysing na ’n regspersoon en omgekeerd.

4.4

Het woorde en frases wat in hierdie Ooreenkoms omskryf is die betekenis wat regdeur die Ooreenkoms daaraan
geheg word.

4.5

Word woorde en uitdrukkings wat in hierdie Ooreenkoms gebruik word, en wat omskryf of gebruik word in enige
statuut wat op die onderwerp, professionele persoon, goedere of dienste waarvoor in hierdie Ooreenkoms
voorsiening gemaak word van toepassing is, vertolk in ooreenstemming met die toepaslike wet of regulasies.

4.6

Is hofies van klousules slegs vir gerief en dra nie by tot die vertolking of aanpassing van klousules in die
Ooreenkoms nie.

4.7

Word die partye gebind deur toepaslike bepalings van die Grondwet en partye moet ooreenkomstig die tersaaklike
artikels van die Grondwet en nasionale en provinsiale wetgewing optree.

4.8

Is hierdie Ooreenkoms onderworpe aan en word vertolk kragtens die toepaslike bepalings van die Grondwet en in
ooreenstemming met die Grondwet, nasionale en provisiale wetgewing en die gemenereg.

Duur van Ooreenkoms.
5.1

6.

Hierdie Ooreenkoms tree op

dag van 20

in werking en sal van krag bly tot—

5.1.1

die eienaar van die toetsstasie die LUR in kennis stel dat hy of sy nie meer die toetsstasie wil bedryf
nie; of

5.1.2

die toetsstasie se registrasie opgeskort of ingetrek word.

Werksaamhede van eienaar van toetsstasie.
6.1

Die eienaar van ’n toetsstasie moet voldoen aan en al die pligte van ’n eienaar van ’n toetsstasie verrig wat in
regulasie 137 voorgeskryf word.

6.2

Die eienaar van ’n toetsstasie moet die volgende verskaf—
6.2.1

afskrif van die titelakte, aanbod om te koop of ooreenkoms van die perseel waarop die Toetsstasie
geleëë is, wat hierby as Aanhangsel G aangeheg is;

6.2.2

afskrif van die skriftelike resolusie van die Munisipale Raad van die munisipaliteit waarin die
Toetsstasie geleë is wat die aansoek van die Toetsstasie ondersteun en hierby aangeheg is as Aanhangsel
H, met dien verstande dat die Departement die amptenaar wat bemagtig is om die resolusie uit te reik,
moet identifiseer en dat die amptenaar dit nie onredelik sal uitstel nie;

6.2.3

afskrif van die aanvanklike en gewysigde oprigtingsakte, vennootskapsooreenkoms, registrasie van
beslote korporasie of maatskappy wat die alleeneienaar, alle vennote, alle lede of alle direkteure
onderskeidelik van die Toetsstasie aandui en hierby as Aanhangsel I aangeheg is;

6.2.4

skriftelike toestemming vir die Departement om ’n huidige klaring van Suid-Afrikaanse Polisiediens te
verkry wat enige vorige veroordelings en die besonderhede en aard van enige oortreding of oortredings
aandui vir:
6.2.4.1

die alleeneienaar, alle vennote, alle lede of alle direkteure na gelang van die geval;

6.2.4.2

die Bestuursverteenwoordiger van die Toetsstasie; en

6.2.4.3

al die voertuigondersoekers wat in diens is van of andersins met die Toetsstasie
gekontrakteer is, met die Toetsstasie om al die onkoste vir die klaringsertifikaat van die
Suid-Afrikaanse Polisiediens te betaal;

6.2.5

inkomstebelastingnommer van die Suid-Afrikaanse Inkomstediens in die naam van die eienaar van die
toetsstasie vir die Toetsstasie, wat hierby as Aanhangsel J aangeheg is;

6.2.6

belasting-op-toegevoegde-waarde-nommer van die Suid-Afrikaanse Inkomstediens in die naam van die
eienaar van die toetsstasie vir die Toetsstasie, wat hierby as Aanhangsel K aangeheg is;

6.2.7

munisipale-heffingsnommer in die naam van die eienaar van die toetsstasie vir die Toetsstasie wat
hierby as Aanhangsel L aangeheg is;

6.2.8

huidige belastingklaringsertifikaat in die naam van die eienaar van die toetsstasie, wat hoogstens 30
(dertig) dae voor die aangaan van hierdie Ooreenkoms uitgereik is, van die Suid-Afrikaanse
Inkomstediens en wat hierby as Aanhangsel M aangeheg is, behalwe indien daar ’n vertraging is met
die uitreik van die huidige belastingklaringsertifikaat deur die Suid-Afrikaanse Inkomstediens moet die
Toetsstasie skriftelike bewys van sy aansoek om ’n belastingklaringsertifikaat indien;

6.2.9

’n gesertifiseerde afskrif van die Suid-Afrikaanse identiteitsdokumente van:

6.2.10

7.

8.

die Bestuursverteenwoordiger van die Toetsstasie;

6.2.9.2

die alleeneienaar, al die vennote, al die lede of al die direkteure, na gelang van die geval;
en

6.2.9.3

’n ondersoeker van voertuie wat in diens is van of andersins deur die Toetsstasie
gekontrakteer is, wat hierby as Aanhangsel O aangeheg is, en die Toetsstasie erken dat
hy bygewerkte gesertifiseerde afskrifte van Suid-Afrikaanse identiteitsdokumente binne
10 (tien) werksdae moet verskaf indien daar enige verandering in die inligting verskaf in
artikel 6.2.9 is;

verklaring wat die volgende identifiseer:
6.2.10.1

vorige entiteit wat dieselfde of soortgelyke dienste verskaf het waarin die eienaar van die
Toetsstasie ’n belang gehad het in die 10- (tien-) jaar tydperk voor die aangaan van
hierdie Ooreenkoms; en

6.2.10.2

vorige aktiwiteite van dieselfde of soortgelyke aard as die Toetsstasie waarin die eienaar
van die Toetsstasie betrokke was in die 10- (tien-) jaar tydperk voor die aangaan van
hierdie Ooreenkoms, welke verklaring hierby as Aanhangsel S aangeheg is.

Outeursreg en Eienaarskap van Dokumente en Materiaal.
7.1

Alle Padwaardigheidstoetsblaaie en Padwaardigheidsertifikate wat van die Departement deur die Toetsstasie, met
inbegrip van sy werknemers, agente, in die uitvoering van die bedinge van hierdie Ooreenkoms aangekoop is, is en
bly die alleeneiendom van die Departement.

7.2

Die eienaar van die Toetsstasie, met inbegrip van sy werknemers, agente en subkontrakteurs, moet, by mondelingse
of skriftelike versoek van die Departement, enige aangevraagde dokumente en materiaal binne 24 (vier-en-twintig)
uur na sodanige versoek aan die Departement lewer.

LUR en Departementele Verpligtinge kragtens hierdie Ooreenkoms.
8.1

Die LUR erken hiermee dat hy verantwoordelik is vir die ontvangs van die aansoek van die eienaar van die
Toetsstasie en om te bepaal of die Toetsstasie aan registrasievereistes voldoen en, indien dit aan registrasievereistes
voldoen, hoe dit kragtens Regulasie 135 van die Nasionale Padverkeerswet, 1996 gegradeer moet word.

8.2

Die LUR of sy of haar aangewysde moet maandelikse verslae wat ingedien is hersien en die Toetsstasie adviseer
indien daar enige navrae is en die tydperk waarbinne die Toetsstasie op ’n navraag moet reageer.

8.3

Die LUR of sy aangewysde kan enige van die aktiwiteite van die Toetsstasie hersien ten einde nakoming van
nasionale en provinsiale wetgewing te verseker en mag Departementele personeel opdrag gee om te enige tyd ’n
assessering van die Toetsstasie uit te voer.

8.4

Die LUR of sy aangewysde mag, kragtens Regulasie 136 van die Nasionale Padverkeerswet, 1996:

8.5
9.

6.2.9.1

8.4.1

die opskorting of intrekking van die registrasie van die Toetsstasie oorweeg; en

8.4.2

die registrasie van die Toetsstasie opskort of intrek indien dit nie aan die Nasionale Padverkeerswet,
1996 voldoen nie en skriftelike redes ingevolge die Wet op die Promosie van Administratiewe
Geregtigheid, 2000 (Wet No. 3 van 2000) vir die opskorting of intrekking gee.

Indien die LUR die registrasie van die Toetsstasie kragtens artikel 8.4 opskort of intrek, moet die LUR hierdie
Ooreenkoms met onmiddellike uitwerking beëindig.

Breuk van Ooreenkoms.
Elke party is daarop geregtig om enige regsremedie te gebruik indien daar ’n breuk van hierdie Ooreenkoms is, met dien
verstande dat skriftelike kennisgewing, wat voorsiening maak vir ’n geleentheid om die breuk binne ’n redelike tyd reg te
stel, tydig deur die benadeelde party aan die party wat in versuim is gegee word.

10.

Beëindiging van Ooreenkoms.

Hierdie Ooreenkoms word ingevolge klousule 5.0 beëindig.
11.

12.

13.

Vrywaring.
11.1

Die eienaar van die Toetsstasie, met inbegrip van enige persoon wat vir en ten behoewe van die eienaar van die
Toetsstasie optree, moet behoorlike sorg en noulettendheid by die verrigting van sy pligte kragtens hierdie
Ooreenkoms aan die dag lê en die Toetsstasie is aanspreeklik indien dit versuim het om sodanige behoorlike sorg
en noulettendheid aan die dag te lê.

11.2

Die eienaar van die Toetsstasie het geen gesag of reg om die Departement te bind nie en die eienaar van die
Toetsstasie, met inbegrip van enige persoon wat vir en ten behoewe van die eienaar van die Toetsstasie optree, is
aanspreeklik vir enige handeling waar dit poog om die Departement te bind.

Algemeen.
12.1

Hierdie Ooreenkoms vervang enige vorige skriftelike of mondelingse ooreenkoms of kontrakte wat deur die
Departement of die Toetsstasie aangegaan is.

12.2

Hierdie Ooreenkoms omvat die hele kontrak tussen die partye en mag slegs skriftelik verander of gewysig word.

12.3

Geen party mag gebind word deur enige uitdruklike of stilswyend inbegrepe beding, voorstelling, waarborg, belofte
of soortgelyke klousule wat nie hierin vervat is of deur regswerking geskep word nie.

12.4

Geen verandering of wysiging van hierdie Ooreenkoms het enige uitwerking nie tensy dit op skrif gestel en deur
die partye onderteken is.

12.5

Geen toegewing of toeskietlikheid wat enige van die partye mag verleen of aan die ander kan toon sal op enige
wyse die verlenende party benadeel of die verlenende party verhoed om enige van sy regte in die toekoms uit te
oefen nie.

Domicilium Citandi et Executandi.
13.1

Enige kennisgewing ingevolge hierdie Ooreenkoms kan per hand by die straatadresse van die partye afgelewer
word, in welke geval bewys van erkenning op ’n afskrif van die kennisgewing tesame met die naam van die
ontvanger en datum van ontvangs bevestig moet word, of mag per geregistreerde pos na die genomineerde posadres
van die partye gestuur word, in welke geval bewys van versending wat deur die tersaaklike posdiensowerheid
uitgereik is sal dien as bewys daarvan.

13.2

Die Toetsstasie kies vir doeleindes van hierdie Ooreenkoms sy domicilium citandi et executandi as volg:

Straatadres:

Posadres:

Telefoonnommer:
Faksnommer:

13.3

Die Departement kies vir doeleindes van hierdie Ooreenkoms sy domicilium citandi et executandi as volg:

Straatadres:

Departement van Vervoer

Posadres:

Departement van Vervoer

Telefoonnommer:
Faksnommer:

14.

Koste
Elke party dra sy eie koste vir die onderhandeling, opstel en finalisering van hierdie Ooreenkoms.
GETEKEN TE

op die

dag van

20

AS GETUIES:
DEPARTEMENT VAN VERVOER
1.
naam in blokletters)
2.

.

naam in blokletters)
GETEKEN TE

op die

dag van

20

.

Eienaar van Toetsstasie)

AS GETUIES:
1.

Deur
(naam in blokletters)

(naam van ondertekenaar in blokletters),

(title van ondertekenaar)
2.
(naam in blokletters).

Bylae 4
MINIMUM VEREISTES VIR REGISRASIE EN GRADERING VAN TOETSSTASIES
INHOUD
1.

OMVANG
Aangeleenthede wat verband hou met die minimum fisiese fasiliteite van ’n voertuigtoetsstasie, die personeel, beheer,
toetsvereistes en operasionele vereistes word hierin beskryf.
Die grade van voertuigtoetsstasies waarop hierdie minimum vereistes van toepassing is, is—
1.1

Graad A – gemagtig en toegerus om enige motorvoertuig te toets en te ondersoek.

1.2

Graad B – gemagtig en toegerus om busse, minibusse en goederevoertuie met ’n bruto voertuigmassa van hoogstens
3 500 kg BVM en enige ander motorvoertuig met ’n tarra van hoogstens 3 500 kg te toets:

Met dien verstande dat ’n bestaande toetsstasie gegradeer kan word as ’n—
(a)

Graad C – gemagtig en toegerus om alle motorvoertuie te toets wat ’n Graad A-toetsstasie kan toets, uitgesonder
voertuie aangedui op die registrasiesertifikaata van die toetsstasie; of

(b)

Graad D – gemagtig en toegerus om alle motorvoertuie te toets wat ’n graad B-toetsstasie gemagtig is om te
toets, uitgesonder voertuie aangedui op die registrasiesertifikaat van die toetsstasie.

Indien sodanige toetsstasie nie aan al die vereistes van hierdie Bylae voldoen nie, kan die LUR sodanige voorwaardes op die
registrasiesertifikaat plaas as wat hy of sy nodig ag en kan die gradering van ’n toetsstasie na ’n graad A of B, soos toepaslik,
verander, indien ’n toetsstasie aan al die vereistes voldoen.
2.

OMSKRYWINGS
“inspeksieput” beteken ’n put met veilige toegang vir die ondersoeker van voertuie wat onbelemmerde vloerwerkspasie in
die lengte toelaat en wat ’n ingang en uitgang vir ’n motorvoertuig het;
“speelaanwyser” beteken ’n toestel wat slytasie op komponente van die onderstel aandui.

3.

FISIEKE VEREISTES
3.1
’n Voertuigtoetsstasie moet oor die toerusting en fasiliteite beskik wat in die tabel hieronder aangedui word en moet
daardie toerusting gebruik om die padwaardigheid van ’n motorvoertuig te evalueer.
GRADE A

GRADE B

1.

Brake roller tester

10 000 kg capacity

2 000 kg capacity

2.

Examination pit

At least 18 metres, unless
such station was registered
before 1 February 2000, at
least five metres

At least five metres

3.

Area for checking rearview field of vision





4.

Safe or strong room





GRAAD A

GRAAD B

1.

Remroltoetser

10 000 kg kapasiteit

2 000 kg kapasiteit

2.

Ondersoekput

Minstens 18 meter,
tensy die stasie voor
1 Februarie 2000 geregistreer is, minstens
vyf meter

Minstens vyf meter

3.

Area om agteruitsig te toets





4.

Brandkluis of brandkamer





5.

Hydroliese domkrag of speelaanwyser

10 000 kg kapasiteit

2 000 kg kapasiteit

6.

Wielsporingstoerusting

10 000 kg kapasiteit

2 000 kg kapasiteit

7.

Krinkspil- en vyfde-wielmeter



8.

Loopvlakdieptemeter vir bande





9.

Voertuighoogtemeter





10. Maatbande

30 m

5m

11. Breekyster





12. Loodlyn





13. Inspeksielamp





14. Reihout





15. Koplamprigtingtoetstoestel /skerm





16. Wielmassameter





17. Geskikte padtoetsgebied





18. Vernierpasser





19. NaTIS-terminaal





Met dien verstande dat ’n toetsstasie wat voor die inwerkingstelling van hierdie Bylae geregistreer is, aan die vereistes vir ’n
speelaanwyser moet voldoen twee jaar na die datum van publikasie van hierdie Bylae in die Staatskoerant.
Met dien verstande verder dat ’n wielmassameter oor die vermoë moet beskik om met ’n remtoetser te skakel en die remvereistes
te bereken en ’n gedrukte remverslag te verskaf twee jaar na die datum van publikasie van hierdie Bylae in die Staatskoerant.
4.

PERSONEELVEREISTES
4.1

BESTUURSVERTEENWOORDIGER
Die eienaar van die toetsstasie moet ’n bestuursverteenwoordiger aanstel wat ’n gekwalifiseerde ondersoeker van
voertuie moet wees wat as sulks deur die LUR kragtens artikel 3 van die Padverkeerswet, 1989 (Wet No. 29 van
1989) of artikel 3A van die Nasionale Padverkeerswet, 1996 (Wet 93 van 1996) geregistreer is en wat die nodige
gesag en verantwoordelikheid het om te verseker dat die vlakke van die vereiste tegniese en bestuursbevoegdheid
vir die suksesvolle assessering van die Toetsstasie ingevolge die tersaaklike Bylaes van die Nasionale
Padverkeersregulasies gehandhaaf word.
Die bestuursverteenwoordiger is verantwoordelik vir die dag-tot-dag bestuur van die Toetsstasie en toesighouding
oor personeel van die Toetsstasie en, vanaf ’n datum wat deur die Minister vasgestel moet word, moet die
bestuursverteenwoordigers oor minstens twee jaar bewese ervaring as ’n ondersoeker van voertuie by ’n
geregistreerde voertuigtoetsstasie beskik.
Die bepaling van item 4.1 tree in werking 12 maande na die datum van publikasie van hierdie regulasies in die
Staatskoerant.

4.2

ONDERSOEKER VAN VOERTUIE
Die eienaar van die toetsstasie moet minstens een ander ondersoeker van voertuie as die bestuursverteenwoordiger
aanstel wat ingevolge artikel 3 van die Padverkeerswet, 1989 (Wet No. 29 van 1989) geregistreer moet wees.

4.3

NAVIS-BEAMPTE
’n Persoon wat deur die eienaar van die toetsstasie aangestel is, moet deur die LUR as ’n NaVIS-beampte
geregistreer word en daardie persoon moet die NaVIS-Gebruikeronderneming teken wat vereis word om toegang
tot die NaVIS-stelsel te verkry.

5.

VEREISTES VAN GEHALTESTELSEL
5.1

Toetsstasies moet alle rekords soos deur regulasie 331 vereis hou en moet maandelikse state na die LUR stuur wat
sodanige toetsstasie geregistreer het en die inspektoraat van toetsstasies in die formaat in die tabel hieronder getoon:
REKONSILIASIETYDPERK:

/

/

TOT

/

/

NAAM VAN STASIE:
INFRASTRUKTUURNOMMER:

1.

VOORRAAD AAN BEGIN
VAN MAAND

2.

BYKOMENDE
VOORRAAD ONTVANG

3.

SUB-TOTAAL (1+2)

4.

AANTAL SERTIFIKATE
UITGEREIK

5.

AANTAL SERTIFIKATE
GEKANSELLEER

6.

AANTAL HERUITGEREIK

7.

TOTALE AANTAL
SERTIFIKATE GEBRUIK
(4+5+6)

8.

VOORRAAD AAN EINDE
VAN MAAND (3-7)

1

2

3

4

5

VOORRAAD
REEKSNO.
BEGIN

VOORRAAD
REEKSNO.
EINDE

AANTAL
UITGEREIK
OP NaTIS

AANTAL
UITGETREIK
PER HAND

TOTAAL

NAGEGAAN
DEUR:
GOEDGEKEUR
DEUR:
HOEDANIGHEID:
’n Toetsstasie moet voldoen aan die Gehaltebestuurstelsel bedoel in SANS 10216: Assessering van
Voertuigtoetsstasie.

5.2
6.

OPERASIONELE VEREISTES
6.1

’n Bestuursverteenwoordiger mag nie meer as 150 motors per maand ondersoek nie.

6.2

Die eienaar van die toetsstasie moet teen 30 April elke jaar ’n belastingklaringsertifikaat indien.

6.3

Die eienaar van die toetsstasie moet toesien dat al die toerusting van die toetsstasie wat gekalibreer moet word
gekalibreer word en dat sodanige bewys op rekord by die toetsstasie gehou word en dat ’n opsomming van die
kalibrering van toerusting in die formaat hieronder gehou word.
OPSOMMING VAN KALIBRERINGSERTIFIKATE VAN TOERUSTING VIR TOETSSTASIE
TOERUSTING

1.

Remroltoetser

2.

Wielsporingsmeettoerusting

3.

Krinkspil- en vyfde-wielmeter

4.

Asmassameter

5.

Hoogtemeter

6.

Maatbande (5 & 30m)

7.

Loopvlakdieptemeter vir bande

8.

Koplampkorreltoestel

Reeksnommer

Datum van
Kalibrering

Kalibrering
sertifikaatnommer

6.4

Tydperke vir kalibrering.
’n Stasie-eienaar moet toesien dat die toepaslike toerusting in die tussenposes soos in die tabel hieronder getoon
gekalibreer word:
TOERUSTING

TUSSENPOSES VIR KALIBRERING

1.

Remroltoetser

12 MAANDE

2.

Wielsporingstoerusting

12 MAANDE

3.

Krinkspil- en vyfde-wielmeters

12 MAANDE

4.

Geraasmeter

3 JAAR

5.

Asmassameter

12 MAANDE

6.

Hoogtemeter

12 MAANDE

7.

Maatbande (5 & 30m)

12 MAANDE

8

Loopvlakdieptemeter vir bande

12 MAANDE

9.

Koplampkorreltoestel

2 JAAR

BYLAE:PERMITGELDE VIR ABNORMALE-VRAGVRYSTELLING
Die Departement van Vervoer publiseer hiermee die permitgelde vir abnormale-vragvrystelling vir die
finansiële jaar 2012/2013.
PERMITGELDE VIR VRYSTELLING VIR 2012/2013
Dit is een van die basiese werksaamhede van die Tegniese Komitee vir Abnormale Vrag om die
gelde met betrekking tot vrystellingspermitte aan te beveel. Vir ooglopende oorwegings van
geloofwaardigheid en doeltreffendheid moet gelde eenvormig deur al die provinsies bereken en
toegepas word.
Die gelde word vasgestel om die inkomste wat deur provinsiale regerings verkry word te
optimiseer gegrond op ware wetenskaplik vasgestelde kostes en gemeet teen die
Vervaardigersprysindeks
2012/13
(1)

2011/12

2010/11

Basiese permitgelde (nie verhaalbaar nie,
vir permitte wat ingenieursinsette soos
roeteklarings behels, BVM > 125 000kg,
stabiliteitstoetse en wydte > 6,0m)

R680.00

R620.00

R550.00

Basiese permitgelde vir alle ander permitte
(nie verhaalbaar nie)

R250.00

R225.00

R200.00

Enige veranderinge aan permit (tot 3
veranderinge)

R200.00

R185.00

R165.00

(4)

1-maand gebieds-/tydperk permitgelde

R275.00

R250.00

R220.00

(5)

3-maande gebieds-/tydperk permitgelde

R550.00

R500.00

R440.00

(6)

6-maande gebieds-/tydperk permitgelde

R1,100.00

R1,000.00

R880.00

(7)

12-maande gebieds-/tydperk permitgelde

R2,100.00

R1,875.00

R1,650.00

(8)

12-maande hoogte tydperk gelde
(abbawaens) (tot 4.6m hoog, landswyd)

R2,100.00

R1, 875.00

R1,650.00

R85.00

R75.00

R65.00

R100.00

R90.00

R80.00

(11a) GV-reeks registrasiegelde

R680.00

R620.00

R550.00

(11b) GV kombinasie registrasiegelde
(aanvanklik en 5-jaarlikse hernuwing)

R680.00

R620.00

R550.00

(11c) GV kombinasie registrasiegelde
(ander/herberekening/ens.)

R220.00

R200.00

R550.00

(2)
(3)

(9)

Gelde vir fakse

(10)

Afskrif van gesertifiseerde permit

(12)

Massafaktor, M *

R0.590

R0.540

R0.490

(13)

Kongestie

R0.055

R0.050

R0.0440

(14)

Provinsiale begeleidingsgelde/voertuig/km

R9.50

R8.50

R7.40

(14a) Provinsiale begeleidingsgelde/voertuig/km
(slegs KwaZulu-Natal)

R17.00

R15.40

R14.00

(14b) Provinsiale begeleidingsgelde/uur/beampte
(slegs KwaZulu-Natal)

R150.00

R137.50

R125.00

(15)

Minimum begeleidingsgelde/voertuig

R610.00

R555.00

R470.00

(16)

Naweekbegeleidingsgelde, per km (Indien
deur applikant versoek; nie terugbetaalbaar
nie indien na die naweek gekanselleer)

R17.50

R16.00

R14.00

(17)

Minimum massagelde per as

R0.127

R0.115

R0.105

(18)

Bykomende gelde vir naweekpermitte
(slegs toegelaat volgens diskresie van die
permitkantoor)

R510.00

R460.00

R400.00

R75.00

R65.00

R55.00

(19)

*

Afskrif van TRH 11

Die volgende gelde word per provinsie vir leë voertuie gehef (normale leë-rit
voertuigpermitgelde word in die gebiedstydperkpermitgelde ingesluit. Basiese gelde is
bykomend)
(20)

1-maand gebieds-/tydperkpermitgelde

R140.00

R120.00

R100.00

(21)

3-maande gebieds-/tydperkpermitgelde

R280.00

R240.00

R200.00

(22)

6-maande gebieds-/tydperkpermitgelde

R560.00

R480.00

R400.00

(23)

12-maande gebieds-/tydperkpermitgelde

R1,120.00

R960.00

R800.00

Spesiaal-geklassifiseerde Voertuie ingevolge Regulasie 21 (g) van die Nasionale
Padverkeerswet, No. 93 van 1996, wat verminderde lisensiegelde betaal
(slegs KwaZulu-Natal Provinsie)
(24)

1-maand gebieds-/tydperkpermitgelde

R820.00

R740.00

R670.00

(25)

3-maande gebieds-/tydperkpermitgelde

R2,400.00

R2,200.00

R2,000.00

(26)

6-maande gebieds-/tydperkpermitgelde

R4,800.00

R4,400.00

R4,000.00

(27)

12-maande gebieds-/tydperkpermitgelde

R9,600.00

R8,800.00

R8,000.00

Die massafaktor, M, word gegrond op ’n waarde van R0.18/km en die kongestiefaktor, K, op ’n
waarde van 0,01615 gegrond op die Junie 1995 Produksieprysindeks (naamlik 100,00) en jaarliks
aangepas. Die faktore vir 2012/2013 is op die jongste beskikbare syfers vir Junie 2005 gegrond
en daarna afgerond.

BYLAE
VOORGESTELDE VRYSTELLINGSPERMITGELDE
Item
no.
1

Itembeskrywing

Gelde

Basiese permitgelde (nie verhaalbaar nie, vir permitte wat
ingenieursinsette soos roeteklarings behels, BVM > 125 000kg,
stabiliteitstoetse en wydte > 6,0m)

R810

2

Basiese permitgelde vir alle ander permitte (nie verhaalbaar nie)

R300

3

Enige veranderinge aan permit (tot 3 veranderinge)

R240

4

1-maandgebieds-/-tydperkpermitgelde

R340

5

3-maandegebieds-/-tydperkpermitgelde

R680

6

6-maandegebieds-/-tydperkpermitgelde

R1 360

7

12-maande hoogte/lengte gelde (ou generasie abbawaens geregistreer
voor April 2013) (tot 4.6 hoog, per provinsie)

R750

12-maandehoogte-/-lengtegelde (PBS abbawaens) (tot 4.6m high, per
provinsie)

R1 500

9

12-maandegebieds-/-tydperkpermitgelde

R2 720

10

12-maande Slim Trok (PBS) permitgelde met massa

R32 500

11

12-maande Slim Trok (PBS) permitgelde met geen massa nie

R16 250

12

Gelde vir afskrifte

R100

13

Afskrif van gesertifiseerde permit

R120

14a

GV-reeksregistrasiegelde

R800

14b

GV-kombinasieregistrasiegelde (aanvanklik en 5-jaarlikse hernuwing)

R800

14c

GV-kombinasieregistrasiegelde (ander/herberekening/ens.)

R270

15

Massafaktor, M (0.7100)

8

16

Kongestie (0.0680)

17

Provinsiale begeleidingsgelde/voertuig/km

R11.20

17a

Provinsiale begeleidingsgelde/voertuig/km

R21

17b

Provinsiale begeleidingsgelde/uur/beampte

R185

18

Minimum begeleidingsgelde/voertuig

R725

19

Naweekbegeleidingsgelde, per km (Indien deur applikant versoek; nie
terugbetaalbaar nie indien na die naweek gekanselleer)

R21

20

Minimum massagelde per as

21

Bykomende gelde vir naweekpermitte (slegs toegelaat volgens diskresie
van die permitkantoor)

R620

Afskrif van TRH 11

R90

22

R0.158

Die volgende gelde word per provinsie vir leë voertuie gehef (normale
leë-ritvoertuigpermitgelde word by die gebiedstydperkpermitgelde
ingesluit. Basiese gelde is bykomend)
23

1-maandgebieds-/-tydperkpermitgelde

R170

24

3-maandegebieds-/-tydperkpermitgelde

R340

25

6-maandegebieds-/-tydperkpermitgelde

R680

26

12-maandegebieds-/tydperkpermitgelde

R1 360

Spesiaal-geklassifiseerde Voertuie ingevolge Regulasie 21 (g) van die
Nasionale Padverkeerswet, No. 93 van 1996, wat verminderde
lisensiegelde betaal (slegs KwaZulu-Natal Provinsie)
27

1-maandgebieds-/-tydperkpermitgelde

R1 020

28

3-maandegebieds-/-tydperkpermitgelde

R2 900

29

6-maandegebieds-/-tydperkpermitgelde

R5 800

30

12-maandegebieds-/-tydperkpermitgelde

R11 600

Die massafaktor, M, word gegrond op ’n waarde van R0.18/km en die kongestiefaktor, K, op ’n
waarde van 0,01615 gegrond op die Junie 1995 Produksieprysindeks (naamlik 100,00) en
jaarliks aangepas.
Die voorgestelde gelde word vasgestel om die inkomste verkry deur die provinsiale regerings te
optimiseer gegrond op werklike wetenskaplike vasgestelde kostes en word teen die
Vervaardigersprysindeks (VPI) geïndekseer.

