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vuurwapen-amnestie skep verwarring
Verwarring heers oor die vroeëre uitlating van die minister van polisie,
Bheki Cele, dat die amnestieperiode om onwettige vuurwapens in
te handig, verleng sou word. Die bestaande amnestieperiode het op
31 Mei verstryk.
Dit moet duidelik gestel word dat die minister nie die bevoegdheid
het om die amnestieperiode te verleng nie. Hy kan slegs ’n versoek
aan die parlement rig om ’n nuwe periode van amnestie.
In die parlement moet die nasionale vergadering se portefeuljekomitee
vir polisie, asook die staande komitee vir veiligheid in die nasionale
raad van provinsies, die versoek bespreek waar dit selfs gewysig kan
word voor finale goedkeuring.
Nadat die komitees dit goedgekeur het, moet dit finaal in die nasionale
vergadering goedgekeur word.
Die minister en sy departement het verkeerdelik gedink ’n blote
verlenging van 1 Junie kon gevra word. Die VF Plus (dr. Pieter
Groenewald) het in die polisiekomitee gesê dit sou onwettig wees,
aangesien die proses nie korrek gevolg is nie.
’n Nuwe proses word nou gevolg en ’n nuwe versoek wat vra om ’n
amnestieperiode vanaf 1 Augustus 2020 tot 31 Januarie 2021, dien
môre voor die portefeuljekomitee van polisie en sal die korrekte
proses volg.
Die VF Plus het nie in beginsel ’n beswaar teen ’n vuurwapenamnestieperiode nie, maar die korrekte prosedure moet gevolg word.
Die werklikheid is dat die doel van ’n amnestieperiode om onwettige
vuurwapens van misdadigers uit die samelewing te onttrek, ’n
mislukking is aangesien nog nie ’n enkele misdadiger in die
amnestieperiodes tot nou toe ’n vuurwapen ingehandig het nie.
Deel van die verwarring is weens die onbevoegdheid van amptenare.
Aangewese vuurwapenbeamptes (AVB) is nie behoorlik opgelei
nie en weet nie wat die wetlike bepalings is nie. Sommige AVB’s
ontvang vuurwapens en ander nie. Dit moet reggestel word.
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koppies boer gevonnis

Corné Loggenberg (38), is op
29 Mei in die hof in Kroonstad
tot 15 jaar effektiewe tronkstraf
gevonnis nadat hy skuldig bevind
is aan bedrog en diefstal. Regter
Lanie Opperman, het bevind dat
Loggenberg beleggers landswyd
mislei het om melkkoeie aan te
koop wat hy dan in sy melkery op
die plaas Kirkdale, tussen Heilbron
en Koppies gebruik het. Die staat
het bewys dat hy skuldig is aan
bedrog en diefstal. Loggenberg het
vee by verskeie beleggers gehuur
op die voorwaarde dat hy voordeel
trek uit die melk en aanteel van die
koeie, maar nie uit die verkoop van
die koeie nie. Lanie Opperman het
Loggenberg tot 25 jaar tronkstraf
hiervoor gevonnis, waarvan 10 jaar
opgeskort is. Die bedrog beloop ’n
totaal van 2136 beeste ter waarde
van R29 miljoen. Hy het in 2012
in die moeilikheid begin beland
en in plaas daarvan om oop kaarte
te speel, het hy meer beleggers
gewerf en ’n piramiedskema
bedryf. Hy het die beeste wat hy

gehuur het begin verkoop om sy
geldelike verpligting na te kom
en die beeste se huurgeld te betaal
en kon ten einde nie die beeste
vervang nie. Hy het aangevoer
dat die droogte, veevoer wat
vergiftig was en verskeie siektes
die beeste laat vrek het. Deel van
Loggenberg se voorwaardes het
ingesluit dat hy die beeste mag
verkoop, maar weer met ’n ander
melkkoei moet vervang en indien
die koeie vir ’n ander rede sou
vrek, moet hy dit met sy eie geld
vervang. Hy het ook ander mense
oortuig om gesamentlik meer as
R2 miljoen in sy melkery te belê,
maar het die kontant gebruik.
Loggenberg was soos ’n seun vir
een van sy slagoffers. Ds JJ Steyn,
‘n afgetrede predikant, het sedert
2005 geld in beeste belê en 74
beeste aan Loggenberg toevertrou.
Steyn het getuig dat hy ’n baie
goeie verhouding met Loggenberg
gehad het. 53 mense het vir die
staat getuig, en volgens Opperman
was almal betroubare getuienisse.

