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SUID-AFRIKAANSE POLISIEDIENS

AANSOEK VIR DIE HERNUWING VAN ‘N BEVOEGDHEIDSSERTIFIKAAT
Artikel 10A van die W et op Beheer van Vuurwapens, 2000 (W et No. 60 van 2000)

AMPTELIKE DATUMSTEMPEL  A  .    VIR AMPTELIKE GEBRUIK BY DIE POLISIESTASIE WAAR DIE       
       AANSOEK GEREGISTREER WORD

Aansoekverwysings No.1

DATUM ONTVANG

B.                         VIR AMPTELIKE GEBRUIK BY DIE POLISIESTASIE WAAR DIE AANSOEK ONTVANG IS

1
Provinsie 

2
Polisiestasie

3
Komponentskode

4
Vuurwapenaansoekregisterverwysings No. SAPD 86 NO JAAR

C.               VIR AMPTELIKE GEBRUIK DEUR DIE BESLUITNEMENDE OFFISIER

 Uitstaande / Bykomende inligting benodig 
1

-  Persal nommer - -    Datum
2 3

                        Handtekening van polisiebeampte                                                           Naam  in drukskrif
4 5

 Aansoek vir bevoegdheid goedgekeur (dui aan met ‘n X)
6

- Persalnommer - -    Datum 7
8

 Offisierskode                             Naam in drukskrif
                 Handtekening van besluitnemende Offisier  10 11

9  

 Aansoek vir bevoegdheidssertifikaat geweier  (Dui aan
12

met ‘n X)
  Rede(s) vir weieing

13

-  Persalnommer - -    Datum
14 15

                  Handtekening van besluitnemende offisier  Offisierskode              Naam in drukskrif 16       17 18
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D. BEVOEGDHEIDSSERTIFIKAAT HERNUWINGSTIPE (Dui aan m et ‘n X)

SERTIFIKATE
1

Bevoegdheidssertifikaat om ‘n Vuurwapen te besit
1.1

Bevoegdheidssertifikaat om in Vuurwapens Handel te dryf
1.2

Bevoegdheidssertifikaat om Vuurwapens te Vervaardig
1.3

Bevoegdheidssertifikaat om Besigheid as Wapensmid te bedryf
1.4

 Bevoegdheidssertifikaat om ‘n Vuurwapen as ‘n private versamelaar in ‘n bepaalde
1.5

 kategorie te besit

Bevoegdheidssertifikaat om ‘n Voorlaaier te besit
1.6

Besonderhede van oorspronklike bevoegdheidssertifikaat

Tipes vuurwapens op huidige
Bevoegdheidssertifikaat aangedui

Merk
 toepaslike

tipe met ‘n  X

Dui kategorie
versamelaar aan

(A,B,C)

Bevoegdheid
s-

sertifikaatno.

Datum
uitgereik

Vervaldatum

Handwapen
 

Handwapen en Geweer

Geweer

Haelgeweer

Haelgeweer en Handwapen

Geweer en Haelgeweer

Handwapen, Geweer en Haelgeweer

Handmasjienkarabyn

Handwapen en Handmasjienkarabyn

Handwapen, Geweer en
Handmasjienkarabyn

Handwapen en Haelgweer en
Handmasjienkarabyn

Handwapen en Geweer en Haelgeweer en
Handmasjienkarabyn

Geweer en Handmasjienkarabyn

Geweer, Haelgeweer en
Handmasjienkarabyn

Haelgeweer en Handmasjienkarabyn        
 

 

E. BESONDERHEDE VAN AANSOEKER

 NATUURLIKE PERSOON  SE  BESONDERHEDE
1

 Tipe  identifikasie  (Dui met X aan)
2

SA ID Paspoort Nie-SA burger met permanente verblyf*
2.1

 Identiteitsnommer van natuurlike persoon - - -
3

 Paspoortnommer van natuurlike persoon
4

 Van  Voorletters
5 6

 Volle name  Titel
7

Formele Straatadres
8

(Woning)

Poskode
9 

Posadres
10

 Poskode
11
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Telefoonnommer   Huis (            )  Werk (           )
12 12.1 12.2 

Selfoonnommer    Faks (           )
12.3 12.4

E-posadres
13

 
14

ANDER INLIGTING (Dui met ‘n X aan) 

15
IS U AANSOEK BINNE 90 DAE VOOR DIE VERSTRYKING VAN DIE BESTAANDE BEVOEGDHEIDSSERTIFIKAAT INGEDIEN?
(Indicate with an X)

JA NEE Indien nee, verskaf
rede(s)

16
IS U AANSOEK INGEDIEN NA DIE VERSTRYKING VAN DIE BESTAANDE BEVOEGDHEIDSSERTIFIKAAT?  (Dui met ‘n X aan)

JA NEE Indien ja, verskaf
rede(s)

17
VERKLARING DEUR AANSOEKER

Ek is bewus daarvan dat dit ingevolge artikel 120(9) van die Wet op Vuurwapenbeheer, 2000 (Wet No. 60 van 2000), ‘n misdryf is om ‘n valse
verklaring inhierdie aansoek te maak.

F. HANDTEKENING VAN AANSOEKER  (Teken slegs indien van toepassing)

Nota:

Die vereistes vir die foto:

-   Die foto moet in kleur wees en mag nie die tabel  oorskry nie. 
-    Die foto moet ‘n standaard paspoorfoto wees.
-    Die foto moet ‘n volle vooraansig van die kop en skouers van die applikant 
     wees.
-    Die agtergrond van die foto moet ‘n effe kleur wees.
-    Die applikant mag nie ‘n hoed of sonbril aanhê met die neem van die foto nie.
-    Die applokant se naam en identiteitsnommer moet op die agterkant van die 
     foto geskryf word voordat dit op die vorm vasgesit word.
-    Die applikant moet in swart ink teken.
-    Die handtekening mag nie die tabel oorskry nie.
-    Die hele vinger moet op die bladsy gedruk word..
-    Die vingerafdruk mag nie gerol word nie, maar moet .n plat beeld 
     wees.

FOTO

1

Aanwysing   
4 

  van vinger- 
   afdruk

3 2

                       Handtekening

5 6 
Datum - -

Naam van aansoeker in drukskrif
                                                         7 

Pek
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8
BESONDERHEDE VAN POLISIEBEAMPTE WAT DIE AANSOEK
HANTEER

8.1 8.2
-

Naam van polisiebeampte in drukskrif Persalnommer van polisiebeampte 

8.3 8.4

Rang van polisiebeampte in drukskrif Handtekening van polisiebeamptel

9
BESONDERHEDE VAN GETUIE

9.1 9.2
-

Naam van getuie in drukskrif               Persalnommer van getuie

9.3 9.4

Rang van getuie in drukskrif                                                                                               Handtekening van getuie

G. BESONDERHEDE VAN TOLK 
(Hierdie gedeelte moet voltooi word slegs indien die aansoeker nie kan lees of skryf of nie die inhoud van hierdie vorm verstaan nie.)

1
Naam en van van die tolk

2
Identiteits/Paspoortnommer van die tolk

3
Woonadres

 Poskode
4

5
Posadres

 Poskode
6 

7
Telefoonnommer  Huis (           )  Werk (              ) 

7.1 7.2 

8
Selfoonnommer    Faks (              )

9 

10
E-pos adres

11
Getolk vanuit (taal) na

12
Datum - -

13 14
Plek

Handtekening van tolk

15 16
-

Rang van polisiebeampte in drukskrif  (indien van toepassing)                            Persalnommer van polisiebeampte (indien van toepassing) 

H. INGEVAL VAN GENOMINEERDE/ GEMAGTIGDE PERSOON

1
Naam en van van genomineerde/gemagtigde persoon

2
Identiteits/ Paspoortnommer van
genomineerde/gemagtigde persoon

                                                           3
Datum - -

4                                                            5
Plek

Handtekening van genomineerde/gemagtigde persoon
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I. VIR AMPTELIKE GEBRUIK DEUR AANGEWESE VUURWAPENBEAMPTE/ STASIEBEVELVOERDER

1
AANBEVELINGS OOR DIE AANSOEK (Merk met X)

2
Aanbeveel Nie aanbeveel nie

2.1
Motivering rakende die aansoek

3 4
Datum - -

Naam van Aangewese Vuurwapenbeampte/Stasiebevelvoerder in drukskrif

5 6
Plek

Rang van Aangewese Vuurwapenbeampte/Stasiebevelvoerder in drukskrif

7
               8 -

Handtekening van Aangewese Vuurwapenbeampte/Stasiebevelvoerder            Persal nommer van aangewese              
Vuurwapenbeamptebevelvoerder/Stasiebevelvoerder   

MEEGAANDE VERKLARING DEUR DIE AANSOEKER SOOS VOORGESKRYF DEUR ARTIKEL 10A(3) VAN DIE WET
OP BEHEER VAN VUURWAPENS, 2000 (WET NO. 60 VAN 2000)

Hiermee verklaar ek dat ek die aansoeker is vir die hernuwing van ‘n bevoegdheids-sertifikaat met besonderhede soos vervat
in deel E hier bo is.  Ek verklaar verder dat ek kennis geneem het van die bepalings van artikel 9(2) van die Wet op Beheer van
Vuurwapens, 2000 (Wet No. 60 van 2000), wat bepaal dat ‘n bevoegdheidssertifikaat slegs uitgereik mag word aan ‘n persoon
indien hy of sy -

(a) op die dag waarop die aansoek deur die Aangewese Vuurwapenbeampte ontvang word, 21 jaar of ouer is;

(b) 'n Suid-Afrikaanse burger is of die houer van 'n permanente Suid-Afrikaanse verblyfpermit;

(c) 'n geskikte en gepaste persoon is om 'n vuurwapen te besit, handel te dryf in vuurwapens, vuurwapens te

vervaardig of om as wapensmid besigheid te bedryf;

(d) in 'n stabiele geestestoestand verkeer en nie tot geweld geneig is nie;

(e) nie afhanklik is van 'n stof wat 'n bedwelmende of narkotiese uitwerking het nie;

(f) nie aan 'n misdryf kragtens of ingevolge hierdie Wet of die vorige Wet skuldig bevind is en tot 'n tydperk

gevangenisstraf sonder die keuse van 'n boete gevonnis is nie;

(g) nie, hetsy binne of buite Suid-Afrika, skuldig bevind is aan 'n misdryf waarby die onwettige gebruik of hantering

van 'n vuurwapen deur hom of haar of enige ander deelnemer tot die misdryf betrokke is nie, hetsy binne of
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buite Suid-Afrika gepleeg;

(h) nie, hetsy binne of buite Suid-Afrika, skuldig bevind is nie aan 'n misdryf waarby betrokke is-

(i) geweld of seksuele mishandeling, hetsy binne of buite Suid-Afrika gepleeg, en tot 'n tydperk

gevangenisstraf sonder die keuse van 'n boete gevonnis is; of

(ii) fisiese of seksuele mishandeling wat voorgekom het binne 'n gesinsverhouding soos omskryf in

artikel 1 van die Wet op Gesinsgeweld, 1998 (Wet 116 van 1998), hetsy binne of buite Suid-Afrika
gepleeg;

(I) nie skuldig bevind is aan bedrog met betrekking tot, of die verskaffing van  valse inligting vir die doel van, die
verkryging van 'n bevoegdheidsertifikaat,  lisensie, permit of magtiging ingevolge hierdie Wet of die vorige Wet
nie;

(j) nie, hetsy binne of buite Suid-Afrika, skuldig bevind is aan 'n misdryf met betrekking tot die misbruik van

alkohol of bedwelmende stowwe nie, hetsy binne of buite Suid-Afrika gepleeg, en tot 'n tydperk
gevangenisstraf sonder die keuse van 'n boete gevonnis is;

(k) nie, hetsy binne of buite Suid-Afrika, skuldig bevind is aan 'n misdryf waarby handeldryf in bedwelmende

stowwe betrokke is nie, hetsy binne of buite Suid-Afrika gepleeg, en tot 'n tydperk gevangenisstraf sonder die
keuse van 'n boete gevonnis is;

(l) nie skuldig bevind is aan 'n misdryf ingevolge die Wet op Gesinsgeweld, 1998 (Wet 116 van 1998), en tot 'n

tydperk gevangenisstraf sonder die keuse van 'n boete gevonnis is nie;

(m) nie skuldig bevind is aan 'n misdryf waarby die nalatige hantering van 'n vuurwapen betrokke is nie;

(n) nie skuldig bevind is nie aan 'n misdryf kragtens die Wet op Ontplofbare Stowwe, 1956 (Wet 26 van 1956),

en tot 'n tydperk gevangenisstraf sonder die keuse van 'n boete gevonnis is;

(o) nie skuldig bevind is nie, hetsy binne of buite Suid-Afrika, aan 'n misdryf waarby sabotasie, terrorisme,

openbare geweld, brandstigting, intimidasie, verkragting, ontvoering of kinderroof betrokke is nie, hetsy binne
of buite Suid-Afrika gepleeg;

(p) nie onbevoeg geraak het of verklaar is nie om 'n vuurwapen te besit ingevolge hierdie Wet of die vorige Wet;

(q) die voorgeskrewe toets oor kennis van hierdie Wet suksesvol afgelê het; 

(r) die voorgeskrewe opleiding en praktiese toetse met betrekking tot die veilige en doeltreffende hantering van

'n vuurwapen suksesvol afgelê het; en

(s) indien toepaslik, die voorgeskrewe opleiding en praktiese toetse vir vuurwapenhandelaars of -vervaardigers,

wapensmede, sekuriteitsbeamptes of ander persone wat vuurwapens in die loop van hul besigheid gebruik,
suksesvol afgelê het.

Ek verklaar dat ek nog steeds aan al die vereistes van die gemelde artikel 9(2) voldoen.

NAAM EN VAN IN DRUKSKRIF

HANDTEKENING VAN VERKLAARDER 

Datum:

Plek:

SERTIFISERING DEUR KOMMISSARIS VAN EDE

Ek sertifiseer dat die verklaarder erken dat hy / sy vertroud is met die inhoud van hierdie verklaring en dit begryp.  Die verklaarder
het / het geen beswaar teen die aflegging van die voorgeskrewe eed nie. Die verklaring is deur my bevestig / beëdig en
verklaarder se handtekening / merk / duimafdruk is in my teenwoordigheid hierop aangebring te ............................(plek) op
................... (datum) om ...:... (tyd).

HANDTEKENING VAN KOMMISSARIS VAN EDE

VOLLE NAAM EN VAN:

HOEDANIGHEID:

ADRES:
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