
KLEINMOND STRAATWAG
Gedragskode

Alle lede

(a) Hierdie gedragskode geld vir alle buurtwagstruture en hul lede.

(b) Die buurtwag en sy lede moet te alle tye op nie-gewelddadige wyse optree. Geen lid mag die
wet in eie hande neem nie, ongeag die omstandighede.

(c) Geen lid van die buurtwag mag rassisme, seksisme of enige ander vorm van diskriminasie
teenoor enige ander persoon toon nie.

(d) Die buurtwag mag nie ’n lid toelaat om enige wapen/s te dra wat as gevaarlik beskou word, ’n
persoon ernstige leed kan aandoen en/of skade aan eiendom kan aanrig nie. Gevaarlike wapens,
soos omskryf deur die wet, tydens patrollies is hierby ingesluit. Slegs wapens vir die doel van
selfverdediging en soos goedgekeur deur die Provinsiale Kommissaris van die Suid-Afrikaanse
Polisiediens, Wes-Kaap mag gebruik word.

(e) Die buurtwag moet seker maak dat alle buurtwaglede wat vuurwapens besit sodanige wapens
verklaar aan die plaaslike Suid-Afrikaanse Polisiediens of die beampte van die buurtwag wat deur
die dienende stasiebevelvoerder van die Suid-Afrikaanse Polisiediens aangestel is.

(f) Indien ’n lid aan ’n strafbare oortreding skuldig bevind word, moet die buurtwag die besluit van
die howe respekteer en die dissiplinêre maatreëls soos omskryf in die Grondwet van Kleinmond
Straatwag onmiddellik toepas. Die buurtwag moet op geskikte kommunikasie in hierdie verband
besluit. Sou dit blyk dat enige lid ’n misdaadrekord het, sal sy betrokkenheid onmiddellik opgeskort
word hangende moontlike skorsing op grond van die meriete van die saak.

(g) Lede mag geen vertroulike of beskermde inligting wat hulle as gevolg van hul lidmaatskap van
’n buurtwag verkry het, openbaar nie.

(h) Die buurtwag en sy bestuurskomitee moet ’n mandaat aan ’n lid gee om te reageer op sake wat
betrekking het op die buurtwag en om openbare verklarings en aankondigings te maak.

(i) Indien lede openbare verklarings doen of die media toespreek sonder die duidelike magtiging
om namens die buurtwag op te tree, moet sodanige lede skuldig bevind word aan ’n ernstige
oortreding, en die lid se betrokkenheid onmiddellik opgeskort word, hangende moontlike skorsing
op grond van die meriete van die saak. Die buurtwag moet onmiddellik die saak regstel en ’n
openbare verklaring in hierdie verband doen.

(j) Geen lid mag enige betaling, kommissie of gratifikasie met betrekking tot sy of haar lidmaatskap
van die buurtwag aanvaar nie, behalwe waar hy of sy na behore deur die buurtwag daartoe
gemagtig is.

(k) Nieteenstaande bogenoemde moet die bestuurskomitee van ’n buurtwag in die beste belang
van die buurtwag optree indien enige betaling, kommissie of gratifikasie aan ’n buurtwaglid
aangebied word. Die buurtwaglid wat die aanbod aanvaar, moet die buurtwag dadelik en skriftelik
van sy besluit en/of optrede in hierdie verband in kennis stel.

(l) Geen lid mag sy lidmaatskap van die buurtwag vir sy eie persoonlike voordeel benut nie.



(m) Lede moet te alle tye so optree dat die mikpunte en doelwitte van die buurtwag, soos omskryf
in die buurtwag se grondwet en gedragskode, gehandhaaf en bevorder word.

(n) Lede van buurtwag het, soos enige ander landsburger, die reg om ’n burgerlike arrestasie te
doen.

(o) Wanneer ’n burgerlike arrestasie gedoen word, mag slegs die minimum geweld soos omskryf in
die Strafproseswet, Wet 51 van 1977 (volgens artikel 49 (2) mag geweld gebruik word: “... wat
redelikerwys nodig en proporsioneel in die omstandighede is om die verset te bowe te kom of om
die verdagte te verhinder om te vlug ...”) gebruik word om die arrestasie effektief uit te voer en
geen intimidasie van watter aard ook al mag toegepas word in die gemeenskappe waar patrollies
gedoen word nie.

(p) Indien patrollies gereël word, moet die plaaslike Suid-Afrikaanse Polisiediens daarvan in kennis
gestel word en die polisie of reserviste moet waar moontlik die buurtwagpatrollies ondersteun.

Vrywaring

(a) Kleinmond Straatwag is nie ’n regspersoon nie en tree op binne die raamwerk van die sy eie
Grondwet en Huishoudelike Reëls asook die Wes-Kaapse Provinsiale Konstitusie en Gedragskode
vir Buurtwagstrukture.

(b) Die aanvaarding hiervan moet deur die buurtwag en sy lede onderteken, en die buurtwag moet
daarmee in soveel woorde vrywaring verleen word.

(c) Alle individuele lede van enige buurtwag tree in hulle persoonlike hoedanigheid op, en
aanspreeklikheid word deur hulleself gedra.

(d) Die buurtwag is nie verantwoordelik vir enige siviele of kriminele aksies of aksies wat spruit uit
die nalatigheid van enige van hulle lede nie en ook nie vir enige siviele of kriminele aksies of
aksies as gevolg van nalatigheid wat teen enige van sy lede aanhangig gemaak word nie.

(e) Alle kriminele en siviele aksies wat teen enige lid van die buurwagstruktuur ingestel word, sal
teen die lid en nie teen die buurtwag wees nie.


