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LandboufokusWees WhatsApp-wys

Verhoogde tariewe vir 
identifikasie-sertifikate 

Ken jou regteIn 'n veiligheidstruktuur is 
kommunikasie baie be-     
langrik. Dit is nodig om 'n 

kommunikasie-struktuur in plek 
te hê vir die deurgee van beves-
tigende inligting om landbouers 
oor die moontlike opkomende 
misdaadbedreigings te kan inlig. 

Die struktuur kan toelaat om 
raad deur te gee hoe om die 
bedreigings aan te spreek en om 
die nodige inligting deur te gee 
wat veiligheidsaspekte aanbe-
tref. Daarom beveel die Vrystaat 
Landbou veiligheidskoördi-
neerders van gebiedskantore aan 

Daar is 'n protokol wat in 
2006 tussen Agri SA en 
die Onafhanklike 

Verkiesingskommisie geteken is 
en weer in 2014 hersien is, wat 
weer vir 2019 se nasionale ver-
kiesing sal geld. 

Daarom is plaasprotokol van 
toepassing om toegang tot plase 
tydens die verkiesing te regu-
leer. Die verkiesing sal op 8 Mei 
2019 in Suid-Afrika plaasvind. 
“Die protokol behels dat rede-
like toegang tot plase aan die 
OVK gebied word wat betref 
kiesersopleiding van amptenare 

Die nuwe verhoogde identifikasie-serti-
fikate tariewe vir diere het op 1 April 
2019 in werking begin tree. 

Dit nadat Senzeni Zokwana, die minister 
van landbou, bosbou en vissery dit in die 
Staatskoerant gepubliseer het. Die registrasie 
van 'n diere identifikasie-sertifikaat sal R150 
kos. 

Dit sluit 'n kopie van die registrasie, die 
oordrag van 'n registrasiesertifikaat tussen die 
eienaars en die registrasie as 'n brandmerk-
operateur, in. 

Die volgende aansoekvorms tot betrekking 
hiervan is by die Heilbron Herald beskikbaar 
teen R5 per aansoekvorm: oordrag van regi-
strasie van 'n identifikasie-merk, heruitreik 
van 'n identifikasie-merk en die registrasie 
van 'n identifikasie-merk.

om kommunikansie op 
WhatsApp-groepe toe te pas. 
Deur die WhatsApp-groepe kan 
alle belangrike inligting deurge-
gee word en ongemagtigde per-
sone kan beperk word om toe-
gang tot hierdie veiligheids-
groepe te verkry. 

Om moontlike ongemagtigde 
toegang te voorkom, bevestig 
dat die betrokke persoon wat 
toegang tot die groep probeer 
kry se kontakbesonderhede wel 
aan hom behoort en dat die per-
soon werklik belange by die 
groep het. 

en die vestiging van kieslokale,” 
lui 'n verklaring. In 2019 se 
verkiesing is meer as 200 poli-
tieke partye geregistreer. Die 
protokol noem dat partye nie 
vrye toegang tot werwe op plase 
kan verkry nie. 

Landbouers sal werkers na 
dorpe moet neem waar hulle 
werwing van verskeie politieke 
partye kan bywoon. 
“Plaastoegang moet nog steeds 
geskied in lyn met Agri SA se 
protokol waar toestemming 
vanaf die landbouer bekom moet 
word om sy eiendom te betree”.

Verkiesingsprotokol op plase

Veediefstal-hulplyn
se sukses neem toe

Jóú 2019 oes-inligtingsgids

Heilbron Herald het onlangs berig oor 
die nuwe veediefstal-hulplyn wat 
beskikbaar is. Die inisiatief het op 1 

Februarie 2019 in werking getree. Die          
hulplyn is beskikbaar vir die aanmelding van 
gevalle. Dit help met die voorkoming van 
insidente. Die veediefstal-hulplyn is tesame 
met Vrystaat Landbou, die 
Rooivleisprodusente-organisasie en Nasionale 
Wolkwekersverening in die Vrystaat begin. In 
Maart 2019 kon daar 'n besliste toename in 
die gebruik van die hulplyn gesien word. In 
Februarie 2019 was daar reeds 55 hulplyn-
oproepe ontvang. Veeprodusente het al hoe 
meer bewus geword van die nuwe hulplyn. 
Die hulplyn se funksionering word maande-
liks deur die RPO en VL gemonitor. Raad, 
advies en hulp rakende misdaadtoneel-bewar-
ing, fotos, hoe ondersoeke deur speurders 

Daar het 'n veiligheidsrisiko-analis 
van Vrystaat Landbou in 'n berig 
gesê dat die onwettige jag met 

honde op landbougrond in die Vrystaat die 
laaste twee maande begin toeneem het. 

Lande wat langs treinspore geleë is word 
veral geteiken. “Landbouers word versoek 
om waar moontlik nie alleen op te tree     
teenoor jagters met honde nie, omdat die 
oortreders dikwels vals klagtes rakende die 
rig van 'n vuurwapen teen die landbouer 
open en dit dan kan lei tot onregmatige ar-
restasies teenoor die landbouers deur die 
Suid-Afrikaanse Polisiediens.” Neem fotos 
en videos van die oortreding sodat dit as 
bewysstukke in die hof kan dien. 

aangespreek kan word en daaglikse skakeling 
met veediefstal-eenhede word ook deurgegee. 
'n Veiligheidsrisiko-analis noem dat die      
hulplyn se gebruik nie beperk is tot die 
afneem van A1-verklarings nie. “Dit het ook 
ten doel om die impak en omvang van vee-
diefstal in die Vrystaat te bepaal, sodat        
doeltreffende misdaadvoorkomings-operasies 
geloods kan word. Die daarstel van volledige 
databasisse van sake kan gedoen word, sake 
kan opgevolg en gemonitor word deur die 
Suid-Afrikaanse Polisiediens (SAPD) en 
Nasionale Vervolgingsgesag (NVG) en die 
identifisering van misdaadsindikate of groep-
eringe kan gedoen word vir skakeling met die 
SAPD en NVG. Én om doeltreffende 
voorkomingsmaatreëls vir veeprodusente 
daar te stel om uiteindelik hul eiendom te 
beskerm.” Hulplyn-nommer: 086 199 9300. 

Nuwe hulplyn in volle werking
Jag met honde neem toe

Dit is beskikbaar vanaf 08:00 – 13:00 (sewe 
dae per week). Die gebruik van die hulplyn 
word ook na-ure gemonitor. WhatsApp-
nommer om inligting na te stuur: 079 524 
5040 (slegs vir WhatsApp). Indien hulplyn-
nommer beset is, kan 'n landbouer 'n 
WhatsApp-boodskap met sy of haar kontak-
besonderhede (naam, van, plaasnaam, tel nr 
en foto van brandmerk-sertifikaat) stuur. 
Andersins kan 'n stemboodskap of e-pos met 
kontakbesonderhede gelos word. Die e-pos 
adres is vee@vslandbou.co.za.

Hanteer
onwettige
jagters só 

Begin solank die stropers 
afstof - strooptyd is hier. 
Sommige van die plaas-

like boere het reeds begin stroop. 
Ander boere wag vir die einde 
van die maand om seker te maak 
gewasse is droog genoeg om te 
kan stroop. Teen Mei sal die stof 
dig lê op plase. Silo's in en om 
die omgewing is gereed vir die 
eerste vragte. Hier volg die kon-
takbesonderhede van silo's in die 
omgewing. Frankfort – Jean 
Volkschenk (silobestuurder)  
058 813 1960. 
Petrus Steyn – Eben Steyn 
(silobestuurder) 087 358 8650. 

Besigheidsure: Maandae tot 
Vrydae, 07:30 tot 16:30. 
Heilbron – Brood Brits (silo-
bestuurder) 060 966 6821. 
Hoogte – Brood Brits (silo-
bestuurder) en Schalk Marais 
(assistent) 060 966 6822. 
Gottenburg – Samuel 
Mofokeng (silobestuurder) 060 
966 6819. Besigheidsure: 
Maandae tot Vrydae, 07:00 tot 
17:00. 

Besigheidsure kan in die 
strooptyd aangepas word vol-
gens kliënte se behoeftes. 
Kontak gerus u naaste silo's vir 
meer inligting. 


