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AANHANGSEL B 

M E M O R A N D U M O O R D I E O O G M E R K E V A N D I E 

KINDERWYSIGINGSWETSONTWERP, 2020 

1. DOEL VAN DIE WYSIGINGSWETSONTWERP 

Die Kinderwysigingswetsontwerp het ten doel om- 

(a) die Kinderwet te wysig ten einde die beskermende maatreël vir kinders te 

versterk.  

(b) aandag te skenk aan kritieke leemtes en uitdagings in die onderliggende 

kindersorg- en beskermingstelsel en strategieë ten einde dié uitdagings 

doeltreffend en effektief te identifiseer.  

(c) by te dra tot die omvattende regsoplossing soos beslis deur die Gautengse 

Afdeling van die Hoë Hof in Pretoria, in die saak van Centre for Child Law vs 

Minister of Social Development (saak nr: 72513/2017) ten einde uitdagings 

betreffende die verskaffing en administrasie van pleegsorg te hanteer. 

Op 28 November 2017 het die Hoë Hof onder meer die Minister gelas om 

die nodige wysigings aan die Kinderwet 38 van 2005 (“die Kinderwet”) en die 

Wet op Maatskaplike Bystand, Wet 13 van 2004, voor te berei en in te lei en 

om dit binne ’n tydperk van 15 maande vanaf die datum van die hofbevel te 

doen ten einde ’n omvattende regsoplossing betreffende die pleegsorgs-

telsel te lewer. Die tydperk van 15 maande waarna verwys word in sodanige 

hofbevel, het op 28 Februarie 2019 verstryk. 
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Voorts het die hof beslis dat enige pleegsorgbevel wat, soos teen die datum 

van die bevel, bestaan of verval het weens die nie-uitstel, geldig geag sal 

word vir 24 maande vanaf die datum van die bevel of tot die kind, 

onderhewig aan die bevel, 18 jaar oud word, watookal eerste plaasvind. Op 

26 November 2019 het die Hoë Hof die aanvanklike beslissing van 2017 met 

’n tydperk van 12 maande verleng en die Minister gelas om die Parlement te 

versoek om die proses vir die oorweging en tertafellegging van die wysigings 

tot die Kinderwet te bespoedig. 

2. OOGWERPE VAN WETSONTWERP 

Die Wetsontwerp lei die wysigings soos volg in: 

2.1  Klousule 1 het ten doel om artikel 1 van die Hoofwet te wysig deur nuwe 

definisies te vervang en in te voeg, naamlik “sentrum vir vroeë kinderontwikkeling”; 

“gesinsvoorligter”, “aanneming tussen lande”, “streekhof”, “geskeide migrantekind” 

en “minderjarige kind sonder begeleiding”. Dit sal die Hoofwet met die huidige 

praktyk betreffende gesins- en kinderregte in ooreenstemming bring. 

2.2 Klousule 2 het ten doel om artikel 6 te wysig en stel die konsep van ’n 

toeganklike en inklusiewe omgewing bekend ten einde die belange van kinders met 

gestremdhede te bevorder en te beskerm. 

2.3.  Klousule 3 het ten doel om ’n nuwe artikel 6A in te voeg wat voorsiening 

maak vir die beskerming van ’n kind se reg op privaatheid en inligting. 

2.4  Klousule 4 het ten doel om artikel 7 te wysig deur te verwys na “enige 

spesiale behoeftes waaroor ’n kind mag beskik”. Die bedoeling is om ’n bykomende 

vasgestelde maatstaf in stel, wanneer enige bepaling in die Wet die beste belange 
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van die kindertoets moet toepas - die kind se spesiale behoeftes in ag geneem moet 

word. 

2.5  Klousule 5 het ten doel om artikel 8 te wysig deur dit uitdruklik te stel dat die 

Wet op elke kind in die Republiek van Suid-Afrika van toepassing is, sodat daar 

geen interpretasieprobleme bestaan nie en dat gebruikers van die Wet kennis sal 

neem dat kinders nie-burgers insluit. 

2.6  Klousule 6 het ten doel om artikel 12 te wysig en beoog om die verbod op 

geslagsverminking in ooreenstemming te bring met die nuwe definisie. Die klousule 

verbied voorts die bevestiging van die kind in ’n huwelik. 

2.7  Klousule 7 het ten doel om artikel 13 te wysig en beoog om die Kinderwet in 

ooreenstemming te bring met die wêreldwye aanvaarde terminologie, met inbegrip 

van die terminologie in die Verenigde Nasies se Konvensie oor die Regte van die 

Kind en die Witskrif oor die Regte van Persone met Gestremdhede. 

2.8  Klousule 8 het ten doel om voorsiening te maak vir die vervanging van die 

opskrif van Deel 1 van Hoofstuk 3 betreffende “outomatiese verkryging van ouerlike 

verantwoordelikhede". Dié wysiging beoog om die terminologie in ooreenstemming 

te bring met die bevindings van die Grondwethof in die saak van Fraser vs Naude 

and Another (CCT14/98)1998 ZACC 13, 1991(1) SA wat die regte van ongetroude 

biologiese ouers ten opsigte van die aanneming van hul kinders bevestig. 

2.9  Klousule 9 het ten doel om artikel 19 te wysig ten einde duidelikheid te 

verskaf oor die voogdyskap en ouerlike verantwoordelikhede met betrekking tot die 
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biologiese pa van ’n kind. 

2.10  Klousule 10 het ten doel om– 

(a)  artikel 21 te wysig deur duidelikheid te verskaf oor ’n vader wat nie met die 

moeder getroud is nie en wat te eniger tyd tussen die bevrugting of geboorte 

van die kind by haar gewoon het. Hy sal outomaties ouerlike 

verantwoordelikhede en regte ten opsigte van daardie kind verkry; 

(b)  die omstandighede waaronder die vader volle ouerlike verantwoordelikhede 

en regte ten opsigte van ’n kind mag verkry, verder toe te lig;  

(c)  artikel 21 verder te wysig deur die invoeging van subartikel 1A, om duidelik te 

maak dat die gesinsadvokaat op die voorgeskrewe wyse 'n sertifikaat kan 

uitreik wat bevestig dat die biologiese vader outomaties volle ouerlike 

verantwoordelikhede en regte ten opsigte van die kind verkry het;  

(d)  die huidige terminologie of definisies in ooreenstemming te bring, dit wil sê, ’n 

maatskaplikedienspraktisyn;  

(e)  subartikel (3) (b) te skrap wat bepaal dat enige party van die bemiddeling die 

uitslag van die bemiddeling deur ’n hof kan laat hersien.  

2.11 Klousule 11 het ten doel om 'n nuwe Deel 1A in te voeg. Dié wysiging beoog 

om die afdelings oor die verkryging en verlies betreffende ouerlike 

verantwoordelikhede en regte saam te groepeer. 

2.12 Klousule 12 het ten doel om artikel 22 te wysig deur –  

(a)  ’n nuwe klousule ná subartikel 2 in te voeg. Dié wysiging beoog om aan die 
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kind wat onderhewig is aan ’n ooreenkoms betreffende ouerlike 

verantwoordelikheid en regte, as hy of sy oor voldoende ouderdom, 

volwassenheid en ontwikkelingstadium beskik, die geleentheid te bied om sy 

of haar standpunte oor die inhoud van sodanige ooreenkoms uit te druk;  

(b)  paragraaf 4(a) en (b) te vervang. Dié wysiging beoog om voorsiening te maak 

vir ’n aansoek op die voorgeskrewe wyse, d.w.s. dat ’n ooreenkoms 

betreffende ouerlike verantwoordelikheid en regte by die gesinsadvokaat 

geregistreer moet word en om verwysing na die skeihof deur die streekhof te 

vervang;  

(c)  subartikel (6) te wysig. Dié wysiging beoog om duidelik te maak dat ’n 

ooreenkoms betreffende ouerlike verantwoordelikheid en regte, wat deur die 

gesinsadvokaat geregistreer is, op die voorgeskrewe wyse gewysig of 

beëindig kan word;  

(d)  subartikel (7) te skrap. 

2.13 Klousule 13 het ten doel om artikel 23 te wysig – 

(a) deur die verwysing na ’n egskeidingshof deur die streekhof te vervang;  

(b) om in te sluit dat die partye die hof in kennis moet stel oor enige ander 

verrigtinge wat in ’n ander hof hangende is. 

2.14 Klousule 14 het ten doel om artikel 25 te wysig en beoog om te verseker dat, 

indien ’n nie-Suid-Afrikaanse burger aansoek doen om voogdyskap van ’n kind, die 

aansoek, indien dit in die Hoë Hof verhoor word, na ’n kinderhof verwys moet word 

sodat die jurisdiksie as ’n aansoek om ’n aanneming tussen lande hanteer moet 
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word. 

2.15 Klousule 15 het ten doel om artikel 28 te wysig deur verwysing na die 

streekhof met verwysing na die skeihof te vervang. 

2.16 Klousule 16 het ten doel om artikel 29 te wysig deur- 

(a)   verwysing na die streekhof met verwysing na die skeihof te vervang; en 

(b)   artikel 29 te wysig deur die invoeging van ’n nuwe subartikel 1A. Dié wysiging 

beoog om voor te skryf dat enige party by ’n ooreenkoms betreffende ouerlike 

verantwoordelikheid en regte, op die voorgeskrewe wyse, die aangeleentheid 

na die gesinsadvokaat vir ’n ondersoek kan verwys. 

2.17  Klousule 17 het ten doel om ’n nuwe artikel 30A in te voeg wat beoog om aan 

die kwessie oor die verblyf van die kind aandag te skenk. 

2.18  Klousule 18 het ten doel om die opskrif “Ouerskapplanne” te skrap. Dié 

wysiging poog om die wysigings wat aangebring is aan Deel 1A, te laat saamval. 

2.19  Klousule 19 het ten doel om artikel 34 te wysig deur ’n nuwe subartikel (4A) 

in te voeg sodat ’n aansoek om die wysiging of beëindiging van die ouerskapplan 

gedoen mag word deur mede-houers van ouerlike regte en verantwoordelikhede op 

die vorm en wyse soos voorgeskryf. 

2.20 Klousule 20 het ten doel om artikel 35 te wysig deur– 

(a)   verouderde terminologie te wysig; 
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(b)   voorsiening te maak daarvoor dat regspraak gesoek kan word deur ’n ouer 

wat gegrief word deur ’n ander ouer wat weier om daardie ouer met ’n kind in 

aanraking te bring, in stryd met ’n hofbevel, ’n ooreenkoms betreffende 

ouerlike verantwoordelikheid en regte of ’n ouerskapplan; 

(c)   voorsiening te maak vir die insluiting van ’n ouerskapplan. 

2. 21 Klousule 21 het ten doel om die opskrif van artikel 40 te wysig en die 

terminologie reg te stel sodat dit met die huidige gesins- en kinderregspraktyk strook. 

2.22  Klousule 22 het ten doel om ’n nuwe artikel 41A in te voeg, wat aan die 

Minister vir Justisie en Staatkundige Ontwikkeling die bevoegdheid verleen om, ná 

oorlegpleging met die Minister, regulasies uit te vaardig betreffende aangeleenthede 

wat onder die onderskeie hoofstukke gelys word. 

2.23  Klousule 23 het ten doel om artikel 44 te wysig ten einde voorsiening te 

maak vir die jurisdiksie van ’n hof, waar ’n saak van die een kinderhof na die ander 

oorgeplaas word, in ooreenstemmings met die voorgeskrewe prosedure en indien dit 

in die beste belang van die kind is. 

2.24  Klousule 24 het ten doel om artikel 45 te wysig deur- 

(a)  die jurisdiksie van die kinderhof uit te brei dat dit “voogdyskap van ’n 

weeskind of verlate kind” insluit; 

(b)  sake wat voortspruit uit ’n skuiling by die jurisdiksie van die kinderhof uit te 

sluit; 

(c)  onbegeleide of geskeide migrerende kind, of die kind van ’n asielsoeker of 
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vlugteling, soos bedoel in die Wet op Vlugtelinge, 1998 (Wet No. 130 van 

1998), onder die jurisdiksie van die kinderhof in te sluit; 

(d)  byvoegings te maak tot die bevoegdhede van die kinderhof ten einde enige 

strafregtelike aangeleentheid wat voortspruit uit die nie-nakoming van ’n bevel 

van sodanige hof of ’n aanklag met betrekking tot enige misdryf soos bedoel 

in artikel 305, te verwys na ’n strafhof met jurisdiksie; 

(e)  alle verwysings na die egskeidingshowe te skrap en duidelik te maak dat die 

kinderhof en die Hoë Hof jurisdiksie oor die voogdyskap van ’n kind beskik. 

Die Hoë Hof, kinderhof en streekhof het jurisdiksie oor toewysing, uitoefening, 

uitstel, beperking, opskorting of beëindiging van voogdyskap ten opsigte van 

’n kind. 

2.25  Klousule 25 het ten doel om artikel 46 te wysig deur byvoegings te maak tot 

die lys van spesifieke bevele wat ’n hof mag uitreik. 

2.26  Klousule 26 het ten doel om artikel 49 te wysig deur die term  

“maatskaplikedienswerker” met die term “maatskaplikedienspraktisyn” te 

vervang. 

2.27  Klousule 27 het ten doel om artikel 52 te wysig deur uitdruklik te verklaar dat 

die Reëlsraad vir Geregshowe reëls moet skep met betrekking tot die 

kinderhof en dat dit gebaretaaltolke, spraaktolke sowel as tolke wat met die 

gevoelsintuig tolk, moet insluit ten einde te verseker dat die belange van 

persone met gestremdhede beskerm word. 
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2.28   Klousule 28 het ten doel om artikel 57 te wysig en is gevolglike wysigings ten 

einde die konsekwente gebruik van terminologie te verseker. 

2.29  Klousule 29 het ten doel om artikel 62 te wysig en is gevolglike wysigings vir 

die konsekwente gebruik van terminologie. 

2.30  Klousule 30 het ten doel om artikel 63 te wysig deur gesinsvoorligter in te 

sluit by die lys van persone van wie ’n skriftelike verslag as toelaatbare 

getuienis beskou kan word. Dié wysiging beoog om te verduidelik dat ’n 

gesinsvoorligter ’n opinie kan lug omtrent die omstandighede van ’n kind en ’n 

verslag kan lewer wat in die hof as getuienis toegelaat kan word. 

  

2.31  Klousule 31 het ten doel om artikel 66 te wysig en is ’n gevolglike wysiging 

ten einde kruisverwysings na die nuwe artikel 6A te doen. 

2.32  Klousule 32 het ten doel om artikel 74 te skrap, aangesien dit oorbodig is as 

gevolg van die nuwe invoeging van artikel 6A. 

2.33 Klousule 33 het ten doel om artikel 75 te wysig deur - 

(a)  die toevoeging van paragraaf (1) (bA). Die wysiging beoog om aan die 

Minister die mag te verleen ten einde regulasies uit te vaardig betreffende die 

prosedures om die ouderdom van ’n kind te bepaal; 

(b)  die woord “en” aan die einde van paragraaf (1) (j) te skrap en ’n nuwe 

paragraaf (1) (jA) in te voeg. Die wysiging beoog om aan die Minister die 

bevoegdheid te verleen ten einde regulasies uit te vaardig betreffende die 

verantwoordelikheid vir die onkoste verbonde aan ondersoeke en verslae 
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soos bedoel in artikel 62. 

2.34  Klousule 34 het ten doel om artikel 76 te wysig deur verwysings na voogde in 

te sluit en voorsiening te maak vir die registrasie van ’n gedeeltelike 

versorgingsfasiliteit kragtens artikel 80 indien daar minder as 6 kinders is. 

2.35  Klousule 35 het ten doel om artikel 78 te wysig deur die- 

(a)   oorbodige bewoording te skrap en deur die invoeging van 'n nuwe subartikel 

(3A) wat finansiering toelaat vir ’n voorwaardelik geregistreerde gedeeltelike 

versorgingsfasiliteit, ondanks die gedeeltelike nakoming van die 

voorgeskrewe nasionale norme en standaarde om vir finansiering te 

kwalifiseer. Dié wysiging is nodig ten einde die provinsiale hoof van 

maatskaplike ontwikkeling in staat te stel om steun te verleen aan 'n 

voorwaardelik geregistreerde gedeeltelike versorgingsfasiliteit, sodat dit aan 

nasionale norme en standaarde kan voldoen om sodoende volle 

registrasiestatus te verkry; 

(b)   wysiging van subartikel (4) ten einde ’n LUR in staat te stel om voorkeur te 

verleen aan die finansiering van gedeeltelike versorgingsfasiliteit soos 

voorgeskryf; 

(c)   wysiging van paragraaf (a) van subartikel (4) ten einde dit duidelik te maak 

dat die LUR voorkeur kan verleen aan tot-armoede-verklaarde wyke en dit 

kan finansier. 

2.36  Klousule 36 het ten doel om artikel 79 te wysig deur- 

(a)   die woord “basies” voor terapeutiese ingrypingsmaatreëls te skrap ten einde 
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sodoende enige wanopvatt ings oor wat basiese terapeut iese 

ingrypingsmaatreëls beteken, te skrap; 

(b)   in subartikel (4) die woorde “en funksionele behoeftes” in te voeg. Dit maak dit 

duidelik dat programme deur ’n gedeeltelike versorgingsfasiliteit aangebied 

mag word wat toepaslik is vir die ontwikkelings- en funksionele behoeftes van 

die kinders in daardie fasiliteit, met inbegrip van kinders met gestremdhede en 

chroniese siektes. 

2.37 Klousule 37 het ten doel om artikel 81 te wysig deur verwysing na ’n aansoek 

om voorwaardelike registrasie en vir die herinstelling van registrasie te skrap. 

Dié wysiging beoog om alle afleidings tot ’n aansoek om voorwaardelike 

registrasie te skrap. 

2.38  Klousule 38 het ten doel om artikel 82 te wysig deur die vervanging van 

subartikel - 

(a)   (4) ten einde verwysing na ’n maatskaplikedienswerker en voorwaardelike 

registrasie te skrap. Die rede vir dié wysiging is om die konsekwente gebruik 

van die term maatskaplikedienspraktisyn te verseker en alle verwysings na ’n 

aansoek om voorwaardelike registrasie te skrap; 

(b)  (5) ten einde voorsiening te maak vir die LUR vir Maatskaplike Ontwikkeling 

om iemand by te staan wat beskik oor ’n gedeeltelike versorgingsfasiliteit, met 

voorwaardelike registrasie, ten einde te voldoen aan die voorgeskrewe 

nasionale norme en standaarde soos bedoel in artikel 94 en sodanige ander 

vereistes soos voorgeskryf mag word. Die wysiging is nodig ten einde hulp te 

verleen aan voorwaardelik geregistreerde gedeeltelike versorgingsfasiliteite 
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om aan die nasionale norme en standaarde te voldoen ten einde sodoende 

die volle registrasiestatus te verkry. 

2.39  Klousule 39 het ten doel om artikel 83 te wysig ten einde die voorwaardes te 

spesifiseer betreffende gedeeltelike versorgingsfasiliteite en dienste waaraan 

voldoen moet word wanneer aansoek om registrasie gedoen word. 

2.40  Klousule 40 het ten doel om artikel 85 te wysig deur die toevoeging van ’n 

nuwe subartikel (5) ten einde voorsiening te maak vir alternatiewe reëlings vir 

kinders in ’n gedeeltelike versorgingsfasiliteit wat die opdrag verkry het om nie meer 

operasioneel te wees nie.  

2.41  Klousule 41 het ten doel om artikel 87 te wysig ten einde voorsiening te 

maak vir die monitering van gedeeltelike versorgingsfasiliteite. 

2.42  Klousule 42 het ten doel om artikel 88 te wysig deur gevolglike wysigings met 

betrekking tot gedefinieerde terminologie of frases aan te bring. 

2.43  Klousule 43 het ten doel om artikel 89 te wysig deur te verwys na artikel 

110(5) wanneer die voorval aangemeld word. Dié wysiging is nodig ten einde 

voorsiening te maak vir die beskerming van die kind deur die veiligheid en welstand 

van die kind te verseker, die beoordeling en ondersoek van die verslag en die 

aanvang van ’n prosedure ter beskerming van die kind. 

2.44  Klousule 44 het ten doel om artikel 90 te wysig ten einde die Minister in staat 

te stel om regulasies uit te vaardig betreffende inspeksies en die monitering van 
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gedeeltelike versorgingsfasiliteite en dienste asook die toewysing van funksies aan 

munisipaliteite. 

2.45  Klousule 45 het ten doel om artikel 91 te wysig deur die definisie van vroeë 

kinderontwikkeling te vervang ten einde voorsiening vir kinders met gestremdhede in 

te sluit en om subartikel (3) te wysig ten einde voorsiening te maak vir die voorskryf 

van verskillende programme vir vroeë kinderontwikkeling. 

2.46  Klousule 46 het ten doel om artikel 92 te wysig deur die- 

(a)  invoeging van ’n nuwe onderafdeling sodat die Minister, ná oorleg met enige 

ander tersaaklike Ministers, tersaaklike belanghebbendes en tersaaklike burgerlike 

organisasies, ’n omvattende nasionale strategie moet ontwikkel wat daarop gemik is 

om ’n stelsel vir ’n behoorlik nagevorsde, gekoördineerde, bestuurde en inklusiewe 

vroeë kinderontwikkeling te verseker. Voorts moet LUR’e toesien dat hul provinsiale 

strategieë inklusief is en vir kinders met gestremdhede en spesiale behoeftes 

voorsiening maak; 

(b)  wysiging van subartikel (2) (a) sodat daar van die LUR vir Maatskaplike 

Ontwikkeling vereis kan word om rekord te hou oor geregistreerde programme vir 

vroeë kinderontwikkeling in die provinsie, met spesifieke vermelding van inklusiewe 

programme. 

2.47 Klousule 47 het ten doel om artikel 93 te wysig deur die–  

(a)  invoeging van subartikel (3A) wat bepaal dat ’n voorwaardelik geregistreerde 

program vir vroeë kinderontwikkeling kwalifiseer vir finansiering, ongeag slegs 

gedeeltelike voldoening aan die voorgeskrewe nasionale norme en standaarde. Die 

wysiging is nodig om voorwaardelik geregistreerde programme vir vroeë 
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kinderontwikkeling te steun ten einde aan die nasionale norme en standaarde te 

voldoen om sodoende volle registrasiestatus te verkry;  

(b)  wysiging van die woorde in artikel (4) voor paragraaf (a) ten einde voorsiening 

te maak vir die LUR om voorkeur te verleen aan die program vir vroeë 

kinderontwikkeling in wyke wat as armoedig verklaar word, en dit te finansier. Dié 

wysiging beoog om ondergediensde en arm gebiede korrek te teiken vir die 

verskaffing en finansiering van programme vir vroeë kinderontwikkeling;  

(c)  invoeging van paragraaf (aA) ná subartikel (4) (a) te bepaal dat die 

finansiering van programme vir vroeë kinderontwikkeling in landelike gebiede 

voorkeur geniet;  

(d) insluiting dat die Departement, provinsiale departement of maatskaplike 

ontwikkeling of munisipaliteit programme vir vroeë kinderontwikkeling mag aanbied. 

2.48  Klousule 48 het ten doel om artikel 94 te wysig ten einde in te sluit dat die 

norme en standaarde die woord ‘beskerming’ moet insluit wanneer hulle na kinders 

omsien en dat die norme en standaarde voorsiening moet maak vir tersaaklike 

kwalifikasies, vaardighede en opleiding wat vir vroeë kinderontwikkeling vereis word. 

2.49  Klousule 49 het ten doel om artikel 96 te wysig deur gevolglike wysigings aan 

te bring ten einde die definisies dienooreenkomstig in ooreenstemming te bring. 

2.50  Klousule 50 het ten doel om artikel 98 te wysig en is gevolglike wysigings. 

2.51  Klousule 51 het ten doel om artikel 100 te wysig deur te bepaal dat ’n 

persoon wat ’n program vir vroeë kinderontwikkeling aanbied en wat opdrag gegee is 
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om die aanbieding van daardie program te staak, moet toesien dat hy of sy die ouers 

van die betrokke kind in kennis stel ten einde alternatiewe reëlings te tref. 

2.52  Klousule 52 het ten doel om artikel 102 te wysig deur voorsiening te maak vir 

die voorwaardes waaronder die LUR vir maatskaplike ontwikkeling die uitvoering van 

sommige of al die funksies aan die munisipale bestuurder kan toewys en om geringe 

gevolglike wysigings aan te bring. 

2.53  Klousule 53 het ten doel om artikel 103 te wysig ten einde voorsiening te 

maak vir die opskorting of kansellering van registrasies, die bevoegdhede om 

programme vir vroeë kinderontwikkeling te reël, om appèl aan te teken, vir die 

beoordeling en monitering van sodanige programme en die toewysing van funksies 

aan munisipaliteite. 

2.54  Klousule 54 het ten doel om ’n nuwe opskrif Deel II in te voeg, wat sentrums 

vir vroeë kinderontwikkeling is. 

2.55  Klousule 55 het ten doel om ’n prosedure vir registrasie van sentrums vir 

vroeë kinderontwikkeling en aangeleenthede wat daarmee in verband staan, in te 

voeg: 103A-103M. Dit maak voorsiening vir die registrasie van die sentrum vir vroeë 

kinderontwikkeling ten einde geregistreer te word; voorsiening van sentrum vir vroeë 

kinderontwikkeling; nasionale norme en standaarde betreffende sentrum vir vroeë 

kinderontwikkeling; aansoek om registrasie en hernuwing van registrasie van  

sentrum vir vroeë kinderontwikkeling; oorweging van aansoek; voorwaardes vir 

registrasie van sentrums vir vroeë kinderontwikkeling; kansellering van registrasie; 

kennisgewing van afdwinging; appèl en hersiening van sekere besluite; 
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rekordhouding, inspeksie en verskaffing van sentrum vir vroeë kinderontwikkeling; 

toewysing van funksies aan die munisipaliteit; ernstige besering, mishandeling of 

dood van die kind in die sentrum vir vroeë kinderontwikkeling en regulasies vir 

kwessies verbonde aan vroeë kinderontwikkeling. 

2.56  Klousule 56 het ten doel om artikel 105 te wysig deur te bepaal dat die 

Departement daartoe moet toesien dat ’n gehalteversekeringsproses uitgevoer word 

ten opsigte van alle kinderbeskermingsdienste soos in dié afdeling bedoel word, op 

die wyse en met tussenposes soos voorgeskryf. 

2.57  Klousule 57 het ten doel om artikel 106 te wysig deur voorsiening te maak vir 

geringe tegniese wysigings en die frases “rehabilitasiedienste vir kinders met 

gestremdhede” en “gehalteversekering” by te voeg. 

2.58  Klousule 58 het ten doel om artikel 107 te wysig deur te bepaal dat die 

Direkteur-generaal enige toepaslike organisasie wat aan die voorgeskrewe 

maatstawwe voldoen, kan aanwys as ’n organisasie vir kinderbeskerming ten einde 

alle of enige spesifieke aangewese kinderbeskermingsdienste uit te voer. 

2.59  Klousule 59 het ten doel om artikel 109 te wysig deur voorsiening te maak vir 

aangeleenthede wat voorgeskryf mag word. 

2.60  Klousule 60 het ten doel om artikel 110 te wysig deur “beampte van die hof”, 

“’n amptenaar in diens van die Departement van Binnelandse Sake”, “’n 

wyksraadslid” of “enige persoon wat met kinders werk” in te voeg tot die lys van 
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persone wat ’n mishandelde of verwaarloosde kind of ’n kind wat versorging en 

beskerming benodig, moet aanmeld. 

2.61  Klousule 61 het ten doel om artikel 111 te wysig deur ’n nuwe subartikel (3) in 

te voeg wat vereis dat die Direkteur-generaal ’n amptenaar binne die Departement 

as die Registrateur van die Nasionale Kinderbeskermingsregister moet aanwys. 

2.62  Klousule 62 het ten doel om artikel 114 te wysig deur geringe gevolglike 

wysigings aan te bring sodat die terminologie kan ooreenstem. 

2.63  Klousule 63 het ten doel om artikel 117 te wysig deur gevolglike wysigings 

aan te bring as gevolg van die wysiging ingevolge artikel 111. 

2.64  Klousule 64 het ten doel om artikel 117A in te voeg ten einde die prosedure 

te verskaf vir die verwydering van ’n naam uit Deel A van die Register. 

2.65  Klousule 65 het ten doel om die opskrif te wysig. Die opskrif is gewysig ten 

einde duidelik te maak dat deel B van die Nasionale Kinderbeskermingsregister 

handel oor persone wat nie geskik is om met kinders te werk nie. 

2.66  Klousule 66 het ten doel om artikel 119 te wysig deur ’n nuwe subartikel (2) 

in te voeg wat persone, wat kinders was tydens die pleeg van ’n misdryf teen ’n 

ander kind, uitsluit van die bedryfsbepalings van artikels 120 tot 128 van die Wet. 

2.67 Klousule 67 het ten doel om artikel 122 te wysig deur gevolglike wysigings 

aan te bring. 
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2.68  Klousule 68 het ten doel om artikel 123 te wysig deur geringe gevolglike en 

tegniese wysigings aan te bring ten einde die terminologie met die definisies ooreen 

te laat stem. 

2.69  Klousule 69 het ten doel om artikel 124 te wysig deur geringe gevolglike 

wysigings aan te bring. 

2.70  Klousule 70 het ten doel om artikel 125 te wysig deur die Registrateur van 

die Nasionale Kinderbeskermingsregister in te sluit as ’n persoon wat toegang het tot 

Deel B van die Register. 

2.71  Klousule 71 het ten doel om artikel 126 te wysig deur klein tegniese en 

gevolglike wysigings aan te bring om die terminologie met die definisies te laat 

ooreenstem. 

2.72  Klousule 72 het ten doel om artikel 127 te wysig deur geringe tegniese en 

gevolglike wysigings aan te bring en te bepaal dat die Registrateur ’n persoon wat 

bevind word nie geskik is om met kinders te werk nie, in kennis moet stel en dat 

daardie persoon se naam en besonderhede binne 21 werksdae in Deel B van die 

Register opgeneem moet word.  

2.73  Klousule 73 het ten doel om artikel 128 te wysig ten einde geringe gevolglike 

wysigings aan te bring. 
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2.74  Klousule 74 het ten doel om artikel 131 te wysig deur die nodige mediese 

toetse vir kinders wat versorging en beskerming of aanneming benodig, in te sluit. 

2.75 Klousule 75 het ten doel om artikel 135 te wysig ten einde geringe tegniese 

wysigings aan te bring. 

2.76 Klousule 76 het ten doel om artikel 141 te wysig deur te bepaal dat gevalle van 

kinderarbeid en uitbuiting deur enigiemand aangemeld moet word. 

2.77  Klousule 77 het ten doel om artikel 142 te wysig deur die Minister te magtig 

om regulasies uit te vaardig wat die bevoegdhede, pligte en verantwoordelikhede 

van die Registrateur van die Nasionale Kinderbeskermingsregister voorskryf; sowel 

as die instelling van aangewese kindersorg- en beskermingseenhede met goeie 

gehalte sekuriteitseenhede. 

2.78  Klousule 78 het ten doel om artikel 145 te wysig ten einde aan die LUR die 

bevoegdheid te verskaf om regulasies betreffende inligting oor die hersiening van 

strategieë op te stel. 

2.79  Klousule 79 het ten doel om artikel 146 te wysig deur geringe gevolglike 

wysigings aan te bring. 
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2.80 Klousule 80 het ten doel om artikel 147 met betrekking tot die bepaling van 

norme en standaarde betreffende programme vir voorkoming en vroeë ingryping te 

wysig en deur ’n nuwe subartikel (3) in te voeg wat bepaal dat die norme en 

standaarde soos in subartikel (1) bedoel, begrip van voorkoming en vroeë 

ingrypingsbenaderings moet bevorder. Dié wysiging beoog om die aanbieding van 

programme vir voorkoming en vroeë ingryping vir standaardisering uit te brei. 

2.81 Klousule 81 het ten doel om ’n nuwe artikel 149A in te voeg wat voorsiening 

maak vir die Minister om regulasies uit te vaardig oor enige aangeleentheid wat 

noodsaaklik is ten einde die instelling van dié hoofstuk te vergemaklik. 

2.82 Klousule 82 het ten doel om artikel 150 te wysig ten einde te verduidelik dat ’n 

kind wat verlate of wees gelaat is en geen ouer, voog, familielid of versorger het wat 

in staat en geskik is om daardie kind te versorg nie, ’n kind is wat versorging en 

beskerming benodig. ’n Kind wat versorging en beskerming benodig, sal insluit “'n 

onbegeleide migrerende kind uit 'n ander land”, “’n slagoffer van mensehandel”, of ’n 

kind wat “deur ’n ouerversorger of voog verkoop is”. 

2.83 Klousule 83 het ten doel om artikel 155 te wysig deur geringe gevolglike 

wysigings aan te bring. 

2.84 Klousule 84 het ten doel om artikel 156 wysig deur geringe gevolglike 

wysigings aan te bring. 

2.85 Klousule 85 het ten doel om artikel 157 te wysig deur verwysing na ’voog’ in te 

sluit. 
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2.86 Klousule 86 het ten doel om artikel 159 te wysig deur te bepaal dat ’n hof ’n 

alternatiewe versorgingsbevel wat verval het, kan verleng of ’n tussentydse bevel 

kan uitreik. Verder sal dit gereguleer word ten einde die verantwoording van die 

onderskeie amptenare oor die verstryking van dié bevele te verseker. Dit vorm deel 

van die omvattende langtermynoplossing betreffende pleegsorg as ’n meganisme vir 

die bestuur van pleegsorgbevele. 

2.87 Klousule 87 het ten doel om artikel 167 te wysig deur- 

 (a) te bepaal dat ’n kind nie langer as 72 uur in ’n tydelike versorgingsfasiliteit 

geplaas mag word nie; 

 (b) te bepaal dat ’n kind nie langer as ses maande in ’n tydelike versorgingsfasiliteit 

geplaas mag word nie; 

(c) die invoeging van subartikel (3) (c) ten einde goedkeuringstydperke vir persone 

en geregistreerde kinder- en jeugsorgsentrums te bepaal. 

2.88 Klousule 88 het ten doel om artikel 170 te wysig deur te bepaal dat ’n kind wat 

van alternatiewe versorging ontsnap en binne ’n tydperk van 48 uur aangekeer word 

of terugkeer, nie voor die kinderhof moet verskyn nie. Die aangewese maatskaplike 

werker moet die kind egter beoordeel om die redes vir die kind se ontsnapping te 

bepaal en aanbevelings aan die provinsiale hoof van maatskaplike ontwikkeling te 

doen. 

2.89 Klousule 89 het ten doel om artikel 178 te wysig deur geringe gevolglike 

wysigings aan te bring. 
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2.90 Klousule 90 het ten doel om artikel 179 te wysig deur geringe gevolglike 

wysigings aan te bring en deur nuwe regulasies in te stel wat bevoegdhede insluit 

wat betaalbaar is aan ’n persoon by wie ’n kind tydelik veilig versorg word; die wyse 

waarop die LUR vir maatskaplike ontwikkeling skriftelike goedkeuring kan verleen vir 

kinders in alternatiewe sorg om die Republiek te verlaat; en die vorm waarop ’n 

appèl teen ’n besluit ingevolge dié Hoofstuk by die LUR vir maatskaplike 

ontwikkeling ingedien moet word. 

2.91 Klousule 91 het ten doel om artikel 181 te wysig deur geringe gevolglike 

wysigings aan te bring ten einde die beginsels betreffende pleegsorg uit te klaar. 

2.92 Klousule 92 het ten doel om artikel 183 te wysig deur gevolglike wysigings aan 

te bring. 

2.93 Klousule 93 het ten doel om artikel 185 te wysig deur te bepaal dat nie meer 

as ses kinders in ’n pleegsorg geplaas mag word nie by ’n enkele persoon of twee 

persone wat ’n gemeenskaplike huishouding deel ingevolge ’n geregistreerde groep-

pleegsorgskema. Die wysiging is daarop gemik om te verseker dat kinders behoorlik 

versorg word en dat die versorger nie oorlaai word nie. 

2.94 Klousule 94 het ten doel om artikel 186 te wysig deur- 

(a) met die bepaling dat ’n kinderhof dit nodig mag ag om verdere toesigdienste te 

beveel, en ondanks die bepalings van artikel 159 (1) (a), betreffende die duur van ’n 

hofbevel, en ná oorweging van die noodsaaklikheid om bestendigheid in die kind se 
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lewe te bring, kan die hof ’n kind in pleegsorg by ’n familielid plaas en beveel dat die 

pleegsorgplasing bestaan totdat die kind 18 jaar word; 

(b) gevolglike wysigings aan te bring om die Wetsontwerp met die huidige 

terminologie te laat ooreenstem;  

(c) voorsiening te maak daarvoor dat dié afdeling nie van toepassing is op ’n groep-

pleegsorgskema nie. 

2.95 Klousule 95 het ten doel om artikel 188 te wysig deur ’n verwysing na 

gestremdheid in te sluit. 

2.96 Klousule 96 het ten doel om artikel 191 te wysig deur - 

(a)  voorsiening te maak daarvoor dat ’n kinder- en jeugsorgsentrum geregistreer 

moet wees; 

(b)  die verwysing na die gevangenis reg te stel; 

(c)  die uitsluiting van behandelingsentrums van die vereiste vir registrasie as 

kinder- en jeugsorgsentrums ten einde dubbele registrasie te vermy, in te 

sluit; 

(d)  voorsiening te maak daarvoor dat ’n geregistreerde kinder- en 

jeugsorgsentrum, benewens die aanbied van ’n terapeutiese program, ook ’n 

ontwikkelingsprogram moet aanbied wat ontwerp is vir die versorging van 

kinders buite die gesinsomgewing. 

(e)  duidelik te maak dat ’n ouer of ander persoon met verantwoordelikhede ook 

oor regte beskik met betrekking tot die ontvangs, versorging en ontwikkeling 

van kinders; 

(f) ’n lys van programme by te voeg wat ’n kinder- en jeugsorgsentrum moet 
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verskaf. 

2.97  Klousule 97 het ten doel om artikel 193 te wysig deur geringe gevolglike 

wysigings aan te bring en deur die toevoeging van 'n nuwe subartikel (3A) wat 

bepaal dat die LUR vir provinsiale maatskaplike ontwikkeling finansiering mag 

verleen aan 'n geregistreerde kinder- en jeugsorgsentrum wat slegs voorwaardelik 

aan die nasionale norme en standaarde voldoen. 

2.98 Klousule 98 het ten doel om artikel 193 te wysig om - 

(a) enige ander betrokke Ministers, betrokke belanghebbendes en betrokke 

burgerlike samelewingsorganisasies as deel van die belanghebbendes in te 

sluit met wie die Minister moet oorleg pleeg wanneer norme en standaarde 

vasgestel word; 

(b)  artikel 194 te wysig om 'n bykomende vereiste in te voeg vir die nasionale  

norme en standaarde wat verband hou met toegang tot rehabilitasiedienste  v i r 

kinders met gestremdhede. 

2.99 Klousule 99 het ten doel om artikel 197 te wysig deur geringe gevolglike 

wysigings aan te bring. 

  

2.100 Klousule 100 het ten doel om artikel 199 te wysig deur die verwysing na 

voorwaardelike registrasie te skrap en die verwysing na 'n gedeeltelike sorginstelling 

te skrap en dié verwysing te vervang met 'n kinder- en jeugsorgsentrum. 
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2.101 Klousule 101 het ten doel om artikel 200 te wysig deur geringe gevolglike 

wysigings aan te bring en te bepaal dat die LUR vir maatskaplike ontwikkeling 'n 

aangewese kinderbeskermingsorganisasie, waar registrasie met voorwaardes 

verleen is, ondersteun om aan die norme en standaarde te voldoen. 

2.102 Klousule 102 het ten doel om artikel 201 te wysig deur die opskrif 

"voorwaardelike registrasie" deur "voorwaardes met betrekking tot registrasie" te 

vervang en geringe gevolglike wysigings aan te bring. 
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2.103 Klousule 103 het ten doel om artikel 205 te wysig deur geringe gevolglike 

wysigings aan te bring en die voorlegging van 'n verslag soos voorgeskryf aan die 

provinsiale hoof van maatskaplike ontwikkeling by te voeg wat die reëling uiteensit 

vir kinders wat in die kinder- en jeugsorgsentrum woonagtig was. 

2.104 Klousule 104 het ten doel om artikel 208 te wysig deur geringe gevolglike 

wysigings aan te bring. 

2.105 Klousule 105 het ten doel om artikel 209 te wysig deur geringe gevolglike 

wysigings aan te bring en verwysing na die bestuursraad by te voeg. 

2.106 Klousule 106 het ten doel om artikel 211 te wysig deur 'n diskresionêre 

bepaling te voorsien om aan te dui dat, waar toepaslik, die span wat nie aan die 

sentrum verbonde is nie, 'n mentor mag aanstel om toesig te hou oor die uitvoering 

van die plan deur die bestuur van die sentrum. 

2.107 Klousule 107 het ten doel om artikel 213 te wysig deur - 

(a)    subartikel (1) te vervang om te spesifiseer dat inloopsentrums nie-residensiële 

inrigtings is. Die wysigings het ten doel om te onderskei tussen kinder- en 

jeugsorgsentrums en inloopsentrums, omdat inloopsentrums nie residensiële 

sorginrigtings soos kinder- en jeugsorgsentrums is nie en deur “psigososiale 

diens” onder subartikel (2) by te voeg; 

(b) onder subartikel (3) subparagraaf (aA) 'kognitiewe en geestelike' program in 

te voeg. Die wysiging het ten doel om die lys van programme wat 'n 
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inloopsentrum mag verskaf, uit te brei; 

(c) gevolglike wysigings aan te bring.  

2.108 Klousule 108 het ten doel om artikel 214 te wysig deur enige ander betrokke 

M i n i s t e r s , b e t r o k k e b e l a n g h e b b e n d e s e n b e t r o k k e b u r g e r l i k e 

samelewingsorganisiasies in te sluit as deel van die belanghebbendes met wie die 

Minister moet oorleg pleeg, met betrekking tot die ontwikkeling van die nasionale 

strategie rakende inloopsentrums. 

2.109 Klousule 109 het ten doel om artikel 215 wat die voorsienning van 

inloopsentrums reguleer, te wysig deur -  

(a) die invoeging van 'n nuwe subartikel (3A) om 'n voorwaardelik-geregistreerde 

inloopsentrum toe te laat om vir finansiering te kwalifiseer, ondanks die gedeeltelike 

nakoming van die voorgeskrewe nasionale norme en standaarde;  

(b) die wysiging van subartikel (4) om te bepaal dat die LUR die befondsing vir 

inloopsentrums mag prioritiseer;  

(c) die wysiging van subartikel (4) (a) om te bepaal dat die LUR wyke wat arm 

verklaar is en gemeenskappe waar gesinne nie die middele het om behoorlike 

skuiling, voedsel en ander basiese lewensbehoeftes aan hul kinders te bied nie, 

moet prioritiseer en finansier. 

2.110 Klousule 110 het ten doel om artikel 218 te wysig deur verwysing na 

voorwaardelike registrasie te skrap. 
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2.111 Klousule 111 het ten doel om artikel 219 te wysig deur gevolglike wysigings 

aan te bring. 

2.112 Klousule 112 het ten doel om artikel 220 te wysig deur die verwysing na 

“voorwaardes met betrekking tot registrasie” reg te stel en geringe gevolglike 

wysigings aan te bring. 

2.113 Klousule 113 het ten doel om artikel 224 te wysig deur voorsiening te maak 

vir die monitering van inloopsentrums. 

2.114 Klousule 114 het ten doel om artikel 225 te wysig deur geringe gevolglike 

wysigings aan te bring. 

2.115 Klousule 115 het ten doel om artikel 226 te wysig wat bepaal dat wanneer 'n 

kind ernstig beseer of mishandel is terwyl hy in 'n inloopsentrum is, die persoon wat 

die inloopsentrum bestuur of 'n persoon wat in diens is by die inloopsentrum 

onmiddellik sodanige besering of misbruik moet aanmeld by die LUR vir 

maatskaplike ontwikkeling, wat ooreenkomstig die bepalings van artikel 110 (5) moet 

optree. 

2.116 Klousule 116 het ten doel om artikel 232 te wysig deur te verduidelik dat die 

doel van die register is om aanneembare kinders by voornemende aanneemouers te 

pas en om ander gevolglike wysigings aan te bring. 
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2.117  Klousule 117 het ten doel om artikel 233 wat toestemming tot aanneming 

reël, te wysig deur te bepaal dat 'n hof sonder die ondersteuning van die voog van 'n 

ouer wat 'n kind is, mag klaarkom met inagneming van die beste belang van die 

aanneembare kind en ouer. Die wysiging het ten doel om die beste belang van 'n 

kind te bevorder indien die voog van die ouer van die kind nie beskikbaar is om 

toestemming te gee vir die aanneming van die kind nie. 

2.118 K l o u s u l e 11 8 h e t t e n d o e l o m a r t i k e l 2 3 4 w a t d i e n a -

aannemingsooreenkomste reël, te wysig deur subartikel (1) te vervang deur ‘'of 'n 

familielid” in te sluit by die huidige lys wat ouer of voog insluit, om na-

aannemingsooreenkomste voor of tydens 'n aansoek aan te gaan en om voorts te 

bepaal dat 'n hof in die loop van 'n aansoek ingevolge artikel 239 tot die 

gevolgtrekking kom dat 'n na-aannemingsooreenkoms in die beste belang van die 

betrokke kind sou wees, mag die hof die partye gelas om sodanige ooreenkoms te 

oorweeg, ook deur bemiddeling, indien nodig. Dié wysiging het ten doel om 'n 

familielid in staat te stel om 'n na-aannemingsooreenkoms aan te gaan, wanneer die 

familielid formeel erken is as 'n versorger vir die kind wat aangeneem word. 

2.119  Klousule 119 het ten doel om - 

(a)  artikel 236 wat die omstandighede reël wanneer toestemming nie vereis word 

nie te wysig deur die vervanging in subartikel (1) van paragraaf (a), om 'n 

persoon in te sluit wat onbevoeg is om toestemming te gee as gevolg van 

geestesongesteldheid, sowel as 'n geestesgesondheidsgebrek soos 

ondersteun deur 'n verslag van 'n toepaslike gekwalifiseerde persoon. Die 



 30

wysiging beoog om die bevinding dat 'n persoon geestelik gestremd is en nie 

toestemming kan gee nie, te beperk tot 'n geskikte gekwalifiseerde persoon 

wat die bevinding mag maak;  

(b) artikel 236 te wysig deur paragraaf (c) in subartikel (3) by te voeg, sonder 

toestemming van die biologiese vader na aanleiding van 'n bewering deur die 

moeder van die kind, en op 'n oorwig van waarskynlikhede bevind dat die kind 

verwek is as gevolg van die moeder wat 'n slagoffer van mensehandel is: met 

dien verstande dat so 'n bevinding nie 'n skuldigbevinding vir die misdaad van 

mensehandel sal wees nie. Dié wysiging is nodig om te verduidelik dat die 

toestemming van 'n vader nie nodig is vir 'n kind wat gebore is as gevolg van 

die moeder wat 'n slagoffer van mensehandel is nie, wat die vader op die een 

of ander manier betrek. 

2.120 Klousule 120 het ten doel om artikel 239 te wysig deur - 

(a) die term "aannemingsmaatskaplike werker" te vervang deur "'n maatskaplike 

werker verantwoordelik vir aanneming";  

(b) die wysiging van subartikel (1) (e) deur die woord "voorgeskryf" te skrap en 

aan die einde van die sin die woorde "soos voorgeskryf mag word" in te voeg. Dit is 

'n tegniese wysiging wat nodig is vir leesgemak. 

2.121 Klousule 121 het ten doel om artikel 243 te wysig deur die voorgeskrewe 

vorm vir die aansoek te verskaf. Dié wysiging het ten doel om die Minister in staat te 

stel om 'n vorm voor te skryf wat gebruik moet word wanneer 'n aansoek om 

herroeping van 'n aannemingsbevel ingedien word. 
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2.122 Klousule 122 het ten doel om artikel 249 te skrap. Dié wysiging het ten doel 

om verwysing na alle fooie wat vir aanneming gehef mag word, te skrap. 

2.123 Klousule 123 het ten doel om artikel 250 te wysig deur -  

(a) die toevoeging van subartikel (1) (e) wat nou voorsiening maak vir '''n 

maatskaplike werker in diens van die departement of provinsiale departement van 

maatskaplike ontwikkeling wat aannemingsdienste lewer''. Dié invoeging het ten doel 

om die lys van persone wat aannemingsdienste mag lewer aan te vul;  

(b) die skrapping van subartikels (2) en (3) wat uitsonderings bied aan 

professionele persone en organisasies wat nie in subartikel (1) gelys word nie, maar 

steeds aannemingsdienste mag lewer. Die verwydering van dié onderafdelings is 

nodig om die herhaling te verwyder, want die konteks daarvan is vervat in artikel 249 

(2) (b). 

2.124 Klousule 124 het ten doel om artikel 251 te wysig deur artikel 1A in te voeg 

ten einde voorsiening te maak vir die voorgeskrewe wyse ingevolge waarvan die 

direkteur-generaal 'n akkreditasie om aannemingsdienste te lewer mag terugtrek. 

Die wysiging is nodig om die direkteur-generaal toe te laat om na goeddenke die 

akkreditasie van 'n aannemingsdiensverskaffer terug te trek, indien die 

diensverskaffer nie aan die wetlike en akkreditasievereistes voldoen nie. 

2.125 Klousule 125 het ten doel om artikel 252 te wysig deur die vervanging van 

subartikel (1) (b) te vervang om die woorde "'n kinderbeskermingsorganisasie wat 

geakkrediteer is om aannemingsdienste te lewer" te vervang deur die woorde "'n 

aannemingsmaatskaplike werker". Dit het ook alle verwysings na “'n advertensie” 
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geskrap en vervang met “'n kennisgewing”. Die wysiging het ten doel om te 

verduidelik dat 'n aannemingsmaatskaplike werker, nie 'n organisasie nie, 'n 

kennisgewing mag uitreik vir werwing. Die rede vir die skrapping van die term 

"advertensie" is as gevolg van die feit dat advertensie vir bemarkingsdoeleindes is 

en duur is. 'n Kennisgewing word beskou as 'n algemene mededeling wat gewoonlik 

goedkoper is om te publiseer. 'n Advertensie het ten doel om 'n verbruiker tot 'n 

koopaksie oor te haal, terwyl 'n kennisgewing homself beperk tot suiwer feitelike 

inligting. 

2.126 Klousule 126 het ten doel om artikel 253 te wysig deur subparagraaf (e) en 

(f) te vervang om die woord "welsyn" deur die woord "beskerming" te vervang. Dié 

afdeling magtig die Minister om regulasies uit te vaardig ná oorlegpleging met die 

Minister vir Justisie en Grondwetlike Ontwikkeling met betrekking tot regulasies wat 

handel oor hofbevele. Dié wysiging het ten doel om in ooreenstemming te wees met 

die hedendaagse terminologie. 

2.127 Klousule 127 het ten doel om artikel 258 te wysig deur die kruisverwysings 

na ander artikels in die Wet reg te stel. 

2.128 Klousule 128 het ten doel om artikel 259 te wysig deur geringe gevolglike 

wysigings aan te bring en subartikel (4) te skrap. 

2.129 Klousule 129 het ten doel om artikel 260 te wysig deur - 

(a) die invoeging van die woorde "erkende organisasie of" voor die woorde 

"geakkrediteerde aannemingsagentskap". Die voorgestelde wysiging het ten doel om 
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'n alternatief te bied vir sodanige geakkrediteerde aannemingsagentskap van 'n 

ander land deur 'n alternatief van “gelykwaardige organisasie” van 'n 

kinderbeskermingsorganisasie wat ingevolge artikel 260 geakkrediteer is, te bied; 

(b) voorsiening te maak vir die Sentrale Gesag van die Republiek om 'n 

aannemingswerkooreenkoms met die sentrale gesag van 'n ander konvensieland 

aan te gaan. Dié wysiging het ten doel om die Suid-Afrikaanse Sentrale Gesag toe te 

laat om 'n aannemingswerksooreenkoms met die sentrale gesag in 'n ander 

konvensieland aan te gaan. Tans maak die Kinderwet slegs voorsiening daarvoor dat 

kinderbeskermingsorganisasies werksooreenkomste mag aangaan, nié die Sentrale 

Gesag nie. 

2.130 Klousule 130 het ten doel om artikel 261 te wysig deur - 

(a)  die vervanging van subartikel (2) om die woord "sal" te vervang deur die 

woord "moet"; 

(b)  die wysiging van subartikel (3) deur die woord "interstaatlike" voor die woord 

"aanneming" en die woorde "van die Republiek" ná “Sentrale Gesag” in te voeg. Dié 

wysiging het ten doel om 'n onderskeid te tref tussen die Suid-Afrikaanse Sentrale 

Gesag en een van die buiteland; 

(c) die wysiging van subartikel (4) deur die woord "wil" deur die woord "moet" te 

vervang en die woorde "van die Republiek" ná “Sentrale Gesag” in te voeg. Die 

wysiging het ten doel om konsekwentheid in die terminologie te handhaaf; 

(d) die wysiging van subartikel (5) (e) deur die woorde "en het nie toestemming 

teruggetrek nie" aan die einde van die subartikel in te voeg om die status van die 

ondertekende toestemming duidelik te maak. Dié wysiging het ten doel om die status 

van die ondertekende toestemming te verduidelik; 
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(e) die wysiging van subartikel (5) (f) deur die woorde "en het nie toestemming 

teruggetrek nie" aan die einde van die subartikel, maar vóór die woord "en", in te 

voeg. Die wysiging het ten doel om duidelik te maak dat die hof 'n aannemingsbevel 

mag uitreik indien daar aan die vereistes voldoen word en oortuig is dat die sentrale 

gesag van die konvensieland ingestem het tot die aanneming van die kind en nie 

toestemming teruggetrek het nie; 

(f) die wysiging van subartikel (6) (a) deur die woorde "binne 'n tydperk van 140 

dae vanaf die datum waarop ingestem is tot die aanneming" deur die volgende 

woorde "te eniger tyd voor die aannemingsbevel deur die hof verleen word" te 

vervang. Die wysiging het ten doel om die verwysing na 140 dae te verwyder, 

aangesien dit arbitrêr is en nie gekoppel is aan enige bepaling in die Konvensie nie. 

Dié tydperk word vervang deur 'n bepaling wat die Sentrale Gesag toelaat om sy 

toestemming te eniger tyd terug te trek voordat die hofbevel ten opsigte van 'n 

interstaatlike aanneming verleen word. Dit sou impliseer dat toestemming nie na die 

hofbevel teruggetrek mag word nie, waardeur die huidige bepalings van subartikels 

(6) (b) en (7) verouderd gemaak word, wat weggelaat moet word; 

(g) subartikels (6) (b), (7) en (9) te skrap. Dié wysiging is nodig om in te pas by 

die wysiging in artikel 261 (6) (a); en 

(h) subartikel (8) te vervang, wat voorsiening maak vir die aanneming van 'n kind 

wat gewoonlik in die Republiek woonagtig is deur 'n familielid van daardie kind wat in 

'n konvensieland woon, of deur 'n persoon wat 'n aanneemouer sal word saam met 

die kind se biologiese ouer om op die voorgeskrewe wyse as 'n interstaatlike 

aanneming te hanteer: met dien verstande dat die Sentrale Gesag van die Republiek 

van een of meer van die formele vereistes van interstaatlike aanneming mag afsien 

indien dit in die beste belang van die betrokke kind is binne die konteks van 'n 
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spesifieke saak. Die wysiging het ten doel om die Minister in staat te stel om 

regulasies uit te vaardig met betrekking tot die aanneming van 'n kind deur 'n 

familielid of 'n persoon wat die kind aanneem, tesame met die ouer van die kind, wat 

in 'n konvensieland woonagtig is. 

2.131 Klousule 131 het ten doel om artikel 262 te wysig - 

(a) in subartikel (2) deur die woord "sal" deur "moet" te vervang. Die wysiging het 

ten doel om konsekwentheid in die terminologie te handhaaf; 

 (b) in subartikel (3) deur die woord "interstaatlike" voor die term “aanneming” in te 

voeg, deur die woorde "van die Republiek" ná die woorde "Sentrale Gesag" in 

te voeg en deur die term "sal” deur “moet” te vervang onmiddellik na die 

ingevoegde woorde “van die Republiek” in subartikels (3) en (4) wat dit 

verpligtend maak. Die wysiging het ten doel om konsekwentheid in die 

terminologie te handhaaf; 

(c) in subartikel (5) (e) deur die woorde "en het nie toestemming teruggetrek nie" 

aan die einde van die subartikel in te voeg. Die wysiging het ten doel om te 

verduidelik dat die hof 'n aannemingsbevel mag uitreik indien daar aan die 

vereistes voldoen word en dat hy oortuig is dat die bevoegde owerheid van 

die niekonvensieland ingestem het tot die aanneming van die kind en nie die 

toestemming teruggetrek het nie; 

(d) in subartikel (5) (f) deur die woorde "en het nie toestemming teruggetrek nie" 

aan die einde van subartikel in te voeg. Die wysiging het ten doel om te 

verduidelik dat die hof 'n aannemingsbevel mag uitreik indien daar aan die 

vereistes voldoen word en oortuig is dat die Sentrale Gesag van die 

Republiek tot die aanneming van die kind instem en nie die toestemming 
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teruggetrek het nie; 

(e) in subartikel (6) deur die woorde "binne 'n tydperk van 140 dae vanaf die 

datum waarop ingestem is tot die aanneming" deur die volgende woorde "te 

eniger tyd voor die bevel van aanneming deur die hof verleen word" te 

vervang. Die wysiging het ten doel om die verwysing na 140 dae te verwyder. 

Dié tydperk word vervang deur 'n bepaling wat die Sentrale Gesag van die 

Republiek toelaat om sy toestemming te eniger tyd terug te trek voordat die 

hofbevel ten opsigte van 'n interstaatlike aanneming toegestaan word. Dit sou 

impliseer dat toestemming nie na die hofbevel teruggetrek mag word nie, 

waardeur die huidige bepalings van subartikels (6) (b) en (7) verouderd word, 

wat weggelaat moet word; 

(f) deur subartikels (6) (b), (7) en (9) te skrap. Dié wysiging is nodig om dit in 

ooreenstemming te bring met die wysiging in artikel 262 (6) (a); 

(g) deur subartikel (8) te vervang, wat voorsiening maak vir die aanneming van 'n 

kind wat gewoonlik in die Republiek woonagtig is deur 'n familielid van 

daardie kind wat in 'n konvensieland woon, of deur 'n persoon wat 'n 

aanneemouer sal word saam met die kind se biologiese ouer om op die 

voorgeskrewe wyse as 'n interstaatlike aanneming te hanteer: met dien 

verstande dat die Sentrale Gesag van die Republiek van een of meer van die 

formele vereistes van interstaatlike aanneming mag afsien indien dit in die 

beste belang van die betrokke kind is binne die konteks van 'n spesifieke 

saak. Die wysiging het ten doel om die Minister in staat te stel om regulasies 

uit te vaardig met betrekking tot die aanneming van 'n kind deur 'n familielid of 

'n persoon wat die kind aanneem, tesame met die ouer van die kind, wat in 'n 

niekonvensieland woonagtig is. 
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2.132 Klousule 132 het ten doel om artikel 263 te wysig om die diskresionêre mag 

van die Sentrale Gesag by die uitreiking van die nakomingsertifikaat te verwyder 

deur die term "mag" te vervang deur "moet" en die volgende woorde "van die 

Republiek moet" onmiddellik ná die woorde “Sentrale Gesag” in te voeg. Die 

wysiging het ten doel om die diskresie van die Sentrale Gesag te verwyder en 

verplig hom of haar om 'n aannemingsnakomingsertifikaat uit te reik as die kinderhof 

die aanneming van 'n kind goedgekeur het. 

2.133 Klousule 133 het ten doel om artikel 264 te wysig - 

(a)  deur die wysiging van subartikel (1) deur die woorde "van die Republiek" ná 

die woorde “Sentrale Gesag” in te voeg. Die wysiging het ten doel om duidelikheid te 

gee dat 'n persoon wat in die Republiek woonagtig is en wat 'n kind wil aanneem wat 

gewoonlik in 'n konvensieland woonagtig is, by die Sentrale Gesag van die 

Republiek moet aansoek doen; 

(b) deur in subartikels (2) en (3) die woord "sal" deur die woord "moet" te 

vervang, en die woorde "van die Republiek" onmiddellik ná die woorde “Sentrale 

Gesag” in te voeg. Die wysiging het ten doel om konsekwentheid in die terminologie 

te handhaaf; 

(c) deur die wysiging van subartikel (4) die woorde “van die Republiek” 

onmiddellik ná die woorde “Sentrale Gesag” in te voeg en die woord “wil” deur 

die woord “moet” te vervang. Die wysiging het ten doel om konsekwentheid in 

die terminologie te handhaaf.  

2.134 Klousule 134 het ten doel om artikel 265 te wysig deur subartikels (1), (3) en 
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(4) te vervang deur die woorde "van die Republiek" aan die einde van die woorde 

“Sentrale Gesag” in te voeg en deur in subartikels (2), (3) en (4) die woord "sal" 

deur die woord "moet" te vervang. Die wysiging het ten doel om konsekwentheid in 

die terminologie te handhaaf. 

2.135 Klousule 135 het ten doel om artikel 266 te wysig - 

(a) deur in subartikels (1), (2) en (5) die woord "sal" deur die woord "moet" te 

vervang. Die wysiging het ten doel om konsekwentheid in die terminologie te 

handhaaf; 

(b) deur die woorde "van die Republiek" onmiddellik ná die woorde “Sentrale 

Gesag” in subartikel (3) en "op die voorgeskrewe vorm en wyse" in te voeg. 

Dié wysiging het ten doel om die vorm en wyse voor te skryf waarop die 

Sentrale Gesag van die Republiek 'n verklaring mag uitreik waarin die 

aanneming erken word, indien 'n aannemingsnakomingsertifikaat nie deur die 

betrokke konvensieland uitgereik is nie, vandaar die invoeging van die woorde 

"in die voorgeskrewe vorm en wyse"; 

(c) deur die toevoeging van subartikel (6) wat bepaal dat die aannemingsbevel 

wat in 'n ander land gemaak is, in die Republiek erken mag word, ongeag of 

die aangenome kind ten tye van die aansoek om erkenning 'n volwassene is: 

met dien verstande dat die aanneming in ooreenstemming is met en nie 

herroep is onder die wet van die land waarin die aannemingsbevel gemaak is 

nie. Die wysiging het ten doel om die Sentrale Gesag van die Republiek toe te 

laat om 'n aannemingsbevel in 'n ander land te erken, ongeag of die 

aangenome kind 'n volwassene is tydens die aansoek om erkenning. 
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2.136 Klousule 136 het ten doel om artikel 268 te wysig - 

(a) deur die korrekte nommering in te voeg en die woorde "van die Republiek" 

onmiddellik ná die woorde “Sentrale Gesag” in te voeg en die wyse voor te skryf 

waarop die Sentrale Gesag van die Republiek 'n verklaring mag uitreik waarin 

erkenning gegee word aan die aanneming van 'n kind in 'n niekonvensieland. Die 

wysiging het ten doel om te verduidelik dat dit die Sentrale Gesag van die Republiek 

is wat 'n verklaring in die voorgeskrewe vorm moet uitreik, indien die aanneming in 

ooreenstemming met die wet is en nie herroep is nie; 

(b) deur artikel 2 in te voeg wat bepaal dat die aanneming in 'n niekonvensieland 

deur 'n persoon wat gewoonlik in 'n ander niekonvensieland woonagtig is, in die 

Republiek erken moet word indien 'n aannemingsnakomingsertifikaat wat uitgereik is 

in die niekonvensieland waar die aanneming toegestaan is, van krag is vir die 

aanneming. Dié invoeging het ten doel om die Sentrale Gesag van die Republiek toe 

te laat om die aanneming van 'n kind wat gewoonlik in 'n niekonvensieland 

woonagtig is deur 'n persoon wat gewoonlik in 'n ander niekonvensieland woonagtig 

is en in die land waar die kind woon afgehandel is, te erken, indien ’n 

nakomingsertifikaat of 'n ekwivalent daarvan deur daardie land uitgereik is. 
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2.137 Klousule 137 het ten doel om artikel 271 te wysig deur die invoeging van 

subartikel (1A) wat reguleer dat wanneer 'n aannemingsaansoek deur 'n kinderhof 

geweier word, die kind na die land van herkoms terugbesorg moet word. Dit stel ook 

voor dat die proses om dit te doen voorgeskryf word. Die klousule voeg ook 

subartikel (3) by wat bepaal dat waar voogdyskap nie gelykstaande is aan 

aanneming soos deur die Sentrale Gesag in die Republiek erken word nie, die saak 

vir beslissing na 'n bevoegde hof verwys moet word. Die toevoeging het ten doel om 

'n kind te beskerm wie se voogdyskap nie as aanneming in die Republiek erken 

word nie. 

2.138 Klousule 138 het ten doel om 'n nuwe artikel 278A in te voeg om verrigtinge 

rakende die terugkeer van 'n ontvoerde kind te bespoedig. Dié wysiging is nodig om 

vertragings in die geregtelike proses te voorkom. As daar langdurige vertragings is, 

raak 'n ontvoerde kind gewoond aan die nuwe omgewing en pas hom aan by die 

nuwe omgewing, en dit mag dalk nie in hul beste belang wees om terug te keer nie. 

2.139 Klousule 139 het ten doel om artikel 279 te wysig - 

(a) deur die woorde "onderworpe aan artikel 55" met betrekking tot 'n 

regsverteenwoordiger van die kind te skrap, in alle aansoeke ingevolge die Den 

Haagse Konvensie oor Internasionale Kinderontvoering. Die nuwe prosedure sal nou 

voorsien word deur die daaropvolgende wysiging van subartikel (2); 

(b) om subartikel (2) by te voeg, wat bepaal dat op die dag van die aansoek 

ingevolge dié hoofstuk vir die terugbesorging van die kind, moet die Sentrale Gesag 

van die Republiek die aansoek onder die aandag van die regterpresident van die 

tersaaklike afdeling van die hooggeregshof bring vir die aanstelling van 'n 
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regsverteenwoordiger vir die kind. 

2.140 Klousule 140 het ten doel om artikel 292 te wysig deur die woord "woonagtig" 

in subartikel (1) (c), (d) en (e) deur die woorde "gewone inwoner" te vervang en 

"woonagtig of" in paragraaf (e) te skrap. 

2.141 Klousule 141 het ten doel om artikel 295 te wysig - 

(a) deur die wysiging van subparagraaf (ii) in beide paragrawe (b) en (c) om die 

woorde "insluitend gesondheid en ouderdom" in te voeg. Dié wysiging het ten doel 

om die gesondheids- en ouderdomsoorweging in te sluit voordat die hof die 

surrogaatmoederskap bevestig; 

 (b) deur subparagrawe (vi) en (vii) in paragraaf (c) te skrap. 

(c) deur subparagraaf (dA) in te voeg, wat voorsiening maak vir die ooreenkoms 

wat gepaard gaan met 'n verslag van 'n sielkundige wat 'n beoordeling bevat 

van alle partye, in die geval waar 'n agentskap betrokke is, om 'n beëdigde 

verklaring deur so 'n agentskap in te dien. 

2.142 Klousule 142 het ten doel om artikel 297 te wysig deur artikels in subartikel 

(1) (e) te vervang om voorsiening te maak vir nuwe kruisverwysings. 

2.143 Klousule 143 het ten doel om 'n nuwe artikel 303A in te voeg wat handel oor 

regulasies. Dié wysiging het ten doel om die Minister, na oorlegpleging met die 

Minister van Gesondheid, te magtig om regulasies uit te vaardig oor enige 

aangeleenthede wat nodig is om die toepassing van die nuwe Hoofstuk 19 te 

bevorder. 
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2.144 Klousule 144 het ten doel om artikel 304 te wysig deur die opskrif van artikel 

304 te wysig deur die woord "skuiling" te skrap en gevolglike wysigings aan te bring. 

Dié wysiging het ten doel om die verwysing na die nou verouderde term "skuiling" te 

verwyder. 

2.145 Klousule 145 het ten doel om artikel 305 te wysig deur gevolglike wysigings 

aan te bring. 

2.146 Klousule 146 het ten doel om artikel 306 te wysig deur kruisverwysings reg te 

stel en geringe gevolglike wysigings aan te bring. 

2.147 Klousule 147 het ten doel om artikel 312 te wysig deur te bepaal dat die LUR 

vir maatskaplike ontwikkeling, onderhewig aan enige provinsiale strategiese plan, 'n 

ooreenkoms mag aangaan met 'n aangewese kinderbeskermingsorganisasie of 'n 

persoon op 'n agentskapgrondslag in die betrokke provinsie. 

3. PERSONE OF LIGGAME GERAADPLEEG 

3.1 Die wetsontwerp is gepubliseer vir openbare kommentaar van 29 Oktober tot 

29 November 2018. Die wetsontwerp is verder beraadslag met provinsiale 

departementshoofde van maatskaplike ontwikkeling en die belanghebbendes van 

die Nasionale Kindersorg- en beskermingsforum, wat verteenwoordigers van 26 

nasionale departemente, provinsiale departemente van maatskaplike ontwikkeling 

en burgerlike samelewingsorganisasies insluit. 
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3.2 Die volgende belanghebbendes het skriftelike kommentaar gelewer en 'n 

matriksverslag van die kommentaar en die antwoorde van die Departement ten 

opsigte van elke kommentaar is beskikbaar. 

Nasionale Departemente 

Departement van Samewerkende Regering en Tradisionele Sake 

Departement van Binnelandse Sake 

Departement van Justisie en Grondwetlike Sake 

Burgerlike Samelewingsorganisasies 

Nasionale Aannemingskoalisie van Suid-Afrika 

Wandisa 

Rede tot Geregtigheid 

Sentrum vir Kinderreg 

Kinderwelsyn Suid-Afrika 

CINDI 

Oos-Kaapse Aannemingskoalisie 

ENGO Vrystaat Provinsie 

Taal Omgewing en Opvoedkundige Trust 

Regsentrum vir Gelykheid in Onderrig 

Gesinsgeletterheidsprojek 

Freedom for Religion South Africa 

Global Initiative to end Corporal punishment 

Nasionale Vereniging vir Kinder- en Jeugversorgingswerkers 
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Ilifa la Bantwana 

Life Choices-swangerskapkrisissentrum 

Mamelani-projekte 

Nelson Mandela Kinderfonds 

Sentrum vir Vlugtelinge se Regs- en Voorspraak 

Suid-Afrikaanse Raad vir Maatskaplike Diensberoepe 

Suid-Afrikaanse Katolieke Biskopkonferensie 

Suid-Afrikaanse Federasie van Waldorfskole 

Die Vredesentrum 

VNHKV (Verenigde Nasies Hoëkomissaris vir Vlugtelinge) 

Individue 

561 voorleggings is van individue en kerkorganisasies ontvang. 

Verder is vier voorleggings van individue ontvang rakende 

aannemingsaangeleenthede. 

4. FINANSIËLE IMPLIKASIES VIR DIE STAAT 

Die meeste van die wysigings wat in dié wetsontwerp voorgestel word hou verband 

met normale bedrywighede rakende spesifieke aangeleenthede wat onder die Wet 

gereguleer word. Om dié rede is die finansiële gevolge daarvan reeds in ag geneem 

by die opstel van die begroting vir dié spesifieke aangeleenthede sedert die 

inwerkingtreding van die Wet. Die Departement van Maatskaplike Ontwikkeling het 

die koste van die wetsontwerp en sy kostedrywers bereken, en die resultate het 

getoon dat die totale koste van die wetsontwerp na verwagting R32,427 miljard in 

2020/21 sal wees en sal styg tot R58,353 miljard in 2028/29. Die wysigings om 
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voorsiening te maak vir vroeë kinderjareontwikkelingsentrums sal 'n beduidende 

finansiële implikasie vir die provinsies hê. 

5. PARLEMENTÊ PROSEDURE 

5.1 Die Staatsregsadviseurs en die Departement van Maatskaplike Ontwikkeling is 

van mening dat die wetsontwerp hanteer moet word ingevolge die prosedure wat 

voorgeskryf word deur die bepalings van artikel 76 van die Grondwet. 

5.2 Die Staatsregsadviseurs is van mening dat dit nie nodig is om dié wetsontwerp 

na die Nasionale Huis van Tradisionele Leiers ingevolge artikel 18 (1) (a) van die 

Wet op die Raamwerk vir Tradisionele Leierskap en Regering, 2003 (Wet No. 41 van 

2003) te verwys nie, aangesien dit nie bepalings bevat wat verband hou met die 

gewoontereg of gebruike van tradisionele gemeenskappe nie. 

5.3 Verder is die betrokke sosio-ekonomiese impakstudie (SEIAS) goedgekeur. 

GEDATEER ……………………………………. 
MINISTERIE VAN MAATSKAPLIKE ONTWIKKELING


