VRYSTAAT
VRYSTAAT DEPARTEMENT VAN SOSIALE ONTWIKKELING

Handleiding
WET OP DIE BEVORDERING TO INLIGTING, 2000
(Wet No.2 van 2000)

DIE VISIE VAN DIE DEPARTEMENT
‘n Sosiale samehorige en bemagtigde gemeenskap van die Vrystaat

DIE MISSIE VAN DIE DEPARTEMENT
Om die menslike en sosiale behoeftes na te kom van die arme en kwesbare
gemeenskappe in die Vrystaat deur inter-sektorale en geïntegreerde ontwikkelde
maatskaplike diens.
Die LUR is Me. MG Qabathe
Die Hoof van Departement is Me. MME Nthongoa
A. Kontakbesonderhede

Inligtingsbeampte
Adres:

Kamer 1 Standard Bankgebou
h/v West Burger en Charlotte Maxekestrate
BLOEMFONTEIN

Posadres:

Privaatsak x20616
BLOEMFONTEIN
9300

Tel:
Faks:
Epos:

(051) 409-0619/0617
(051) 409-0618
hodpa@fssocdev.gov.za

Adjunkinligtingsbeampte
Adv KD Tsotetsi
Adres:

Kamer 3 Standard Bankgebou
Wes Burgerstraat
BLOEMFONTEIN
9301

Posadres:

Privaatsak x20616
BLOEMFONTEIN
9300

Tel:
Faks:
Epos:

(051) 400-0326/7
086 541 8423
Daniel.Tsotetsi@fssocdev.gov.za
Keneilwe.Phejane@fssocdev.gov.za

DIE ARTIKEL 10-GIDS
Die Suid-Afrikanse Menseregtekommissie het ‘n gids saamgestel oor hoe om
die Wet te gebruik. Enige vrae oor die gids kan gerig word aan:
PAIA Eenheid
Die Navorsings- en Dokumenteringsdepartement
Suid-Afrikaanse Kommisie vir Menseregte
Privaatsak x2700
Houghton
2041
Tel:
Faks:
Epos:
Webtuiste:

(011) 877 3821/3645
(011) 403 0668
tsebulela@sahrc.org.za
www.sahrc.org.za

TOEGANG TOT REKORDS GEHOU DEUR DIE DEPARTEMENT
Onderwerpe en kategorieë van rekords
Die onderwerpe en kategorieë van rekords gehou deur die
Departement sluit die volgende in:














Notule van vergaderings
Toesprake deur die LUR en ander personeel
Werkswinkels en seminare
Verslae
Boeke
Klagtes ontvang
Persverklarings
Beleide
Diensrekords
Verkrygingsbeleide
Begrotings
Strategiese planne
MTEF-voorleggings
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Verkrygings dokumente

Versoek om Inligting
Outomatiese Bekendmaking
Die volgende tabel gee ‘n uitsetting van die rekords wat
outomaties beskikbaar is en die manier om toegang te verkry:
BESKIKBAAR VIR KOPIËRING
Bou saam ‘n Gemeenskap *Eksemplare beskikbaar opversoek by
wat omgee: Het jy geweet Adjunkinligtingsbeampte
Jy en jou Toelae saam:
Toegedien deur SASSA
Dienslewering handves
Bana Pele – Kinders
eerste
Jaarverslae
Eksemplare kan voorsien word by
betaling van R0.60 per bladsy
Die aanvraagprosedures
‘n Versoeker moet toegang verleen word tot die rekord
van ‘n openbare liggaam indien die versoeker aan die
volgende voldoen:
o

Alle prosessuele vereistes in die Wet wat betrekking
het op die versoek vir toegang tot die rekord; en
toegang tot daardie rekord nie geweier word op enige
gronde vir weiering wat in die Wet vermeld word. Die
Adjunkinligtingsbeampte mag gekontak word vir enige
verderer inligting op grond van weiering.

o

‘n Versoeker moet die vorm gebruik wat in die
Staatskoerant gedruk is. ‘n afskrif is aangeheg.

Die versoeker moet ook aandui of dit ‘n versoek is vir ‘n
kopie van die rekord of indien die versoeker die rekord by
die kantore van die Adjunkinligtingsbeampte wil nagaan.
Anders, indien die rekord nie ‘n dokument is nie kan dit in
die vorm soos versoek besigtig word, indien moontlik.
• Indien iemand vir toegang vra en versoek dat dit in ‘n
bepaalde vorm geskied, moet daar voldoen word aan sy of
haar versoek. Voldoening aan die versoek hoef nie op ‘n
onredelike wyse met die werksaamhede van die
departement in te meng, die rekord te beskadig, of inbraak
te maak op ‘n kopiereg wat nie deur die Staat besit word
nie. Indien daar om praktiese redes nie toegang verleen
kan word in die vereiste vorm nie, maar wel in ‘n
alternatiewe vorm, moet die die gelde bereken word
ooreenkomstig die persoon se eeste versoek
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•

Indien, benewens ‘n skriftelike antwoord op sy of haar
versoek vir die rekord, die aanvraer verlang dat hy of sy op
‘n ander manier ingelig word, bv. telefonies, moet dit
aangedui word.

•

Indien die aanvraer vir inligting dit namens iemand anders
aanvra, moet die hoedanigheid waarin die versoek gedoen
word, aangedui word.

•

Indien die aanvraer nie in staat is om te lees of te skryf nie,
of indien hy of sy gestremd is, kan die aansoek mondelings
gedoen word. Die inligtingsbeampte moet die vorm namens
die aanvraer invul en hom of haar met ‘n afskrif daarvan
voorsien.

•

Twee soorte gelde moet ingevolge die Wet betaal word,
die aanvraagfooi en die toegangsfooi. Inligting ten opsigte
van die bankrekening en verwysingsnommer, kan deur die
Adjunkinligtingsbeampte verkry word. ‘n Aanvraer is ook
daarvan bewis gemaak dat die Minister sekere kategories
van persone wat toegangsgelde betaal vrygestel het en
kan verdere inligting ten opsigte van sodanige vrystellings
verkry van die Adjunkinligtingsbeampte.

•

‘n Aanvraer wat toegang tot ‘n rekord verlang moet die
vereiste fooi van R35 betaal.



Die Adjunkinligtingsbeampte moet die aanvraer in kennis
stel om die voorgeskrewe fooi te betaal (indien enige)
voordat die versoek verder verwerk word.



Die aanvraer kan ‘n interne appél indien, indien toepaslik,
of ‘n aansoek by die hof doen teen die aanbieding of
betaling van die aanvraagfooi.



Nadat die inligtingsbeampte tot ‘n besluit gekom het
rakende die aanvraag, moet die aanvraer in kennis gestel
word van sodanige besluit op die wyse soos versoek deur
die aanvraer.



Indien die versoek toegestaan word, moet ‘n addisionele
toegangsfooi betaal word vir die naspeur, voorbereiding en
reproduksie en vir die tyd wat die voorgeskrewe ure
oorskry word vir die naspeur en voorbereiding van die
rekord . Die gelde word deur die wetgewing voorgeskryf.

BESKIKBAAR DIENSTE
Aard van dienste
Die dienste van die Departement is soos volg:

KERN FUNKSIES



Sorg en Ondersteuning vir die Kwesbare
Ontwikkeling en Ondersteuning
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ONDERSTEUNDE FUNKSIES




Voorsiening van Korporatiewe Ondersteunde Dienste
Versameling en die gebruik van Demografiese, Ekonomiese en
Sosiale data en Inligting vir beplanning
Infrastruktuur en Tegnologie

Hoe om toegang tot hierdie dienste te verkry
Om toegang tot dienste van die Departement te verkry, moet versoeke
gerig word na die Hoof van die Departement
Organisatoriese struktuur van die departement
Die departement bestaan uit die volgende programme, naamlik:
Program 1: Administrasie
Hierdie program voorsien doelmatige, effektiewe en omvattende
ondersteuningsdienste aan die Departement.
Program 2: Maatskaplike Welsyn Dienste
Die doel van hierdie program is om geïntegreerde ontwikkelde
maatskaplike welsyn dienste te voorsien aan die arm en die kwesbare
in venootskap met belanghebbendes en burgelike samelewing
organisasies op provinsiale en distriksvlak.
Program 3: Program 3 Kinders en Gesinne
Om sorg en ondersteuningsdienste aan kinders te voorsien en om
kwesbaarheid in gesinne te voorkom, sowel as sorg en beskerming in
terme van die Kinderwet.
Program 4: Herstellende Dienste
Om maatskaplike misdaadsvoorkomingsprogamme te ontwikkel en te
implementeer en om voorwaardelike vrylatingsdienste te voorsien wat
gemik is op kinders, jeug- en volwasse oortreders.
REëLING
WAT
VOORSIENING
MAAK
VIR
DIE
PUBLIEKE
BETROKKENHEID BY DIE FORMULEERING VAN BELEID EN DIE
UITOEFENING VAN MAG
Veldtogte word op gereelde tussenposes regdeur die provinsie gereël. Die
doel is om aangesig-tot-aangegesig interaksies tussen die provinsiale
regering met gemeenskappe te weeg te bring en rekenskap en
verduidelikings te gee oor beleid, programme en projekte.
Ingevolge die Reglement van Orde van die Provinsiale Wetgewer, wprd
alle wetgewing vir kommentaar gepubliseer voordat dit ter tafel gelê word.
Die publiek word die geleentheid gebied om skriftelik vertoë te rig of om
voor die verskillende portefeuljekomitees te verskyn.
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Verskillende provinsiale wette maak voorsiening vir lede van die publiek
om lede te benoem wat op sekere komitees dien. Hierdie
verteenwoordigers kan besluitneming beïnvloed.
Waneer regulasies opgestel word, word die publiek ook ingevolge die
bepalings van die Wet op die Bevordering van Administratiewe
Geregtigheid, 2000, uitgenooi om insette te lewer met betrekking tot sake
wat hul regte affeketeer.
Hlasela-TV is geleë by die lughawe, hospitale en ander openbare
plekkewaarop inligting ten opsigte van die provinsiale regering beskikbaar
gestel is vir die publiek.
Die media word gebruik om inligting aan die publiek te verskaf
DIE REGSMIDDELS WAT BESKIKBAAR IS INDIEN DIE BEPALINGS
VAN HIERDIE WET NIE NAGEKOM WORD NIE
‘n Versoeker of derde party kan binne 60 dae ‘n interne appèl aanteken teen
die besluit van die Adjunkinligtingsbeampte by die LUR of ‘n persoon wat
deur die LUR aangewys word. Die appèl moet by die kantoor van die
Adjunkinligtingsbeampte ingedien word, wat dit ingevolge die Wet na die
appèlhof moet stuur.Die versoeker kan by die hof aansoek doen om regshulp
nadat die versoeker die interne prosedure uitgeput het. Fooie is ook vir die
proses voorgeskryf en hierdie fooie is ook ingesluit by die aangehegte lys van
fooie.

BYWERKING VAN DIE HANDLEIDING
Die Departement sal, indien nodig, hierdie handleiding bywerk.
BESKIKBAARHEID VAN DIE HANDLEIDING
Die handleiding van die Departement word op die volgende manier
beskikbaar gestel:
●‘n Eksempelaar in elk van die drie amptelike tale moet beskikbaar gestel
word by die Suid-Afrikaanse Kommisie vir Menseregte; en by elke kantoor
van hierdie openbare liggaam.
●Die handleiding is gepubliseer in Sesotho, Engels en Afrikaans
● Die handleiding is beksikbaar op die webtuiste van die Departement by
www.freestateonline.fs.gov.za.
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