
 GEDRAGSKODE 

DIE KAAPSE JAGTERS EN WILDBEWARINGSVERENIGING 

AANHEF 

Die Kaapse Jagters en Wildbewaringsvereniging (KAAPJAG) se hoofdoelstellings is om die 
belange van jagters, sportskuts en verantwoordelike vuurwapeneienaars in Suid-Afrika en in 
besonder die Wes-Kaap te bevorder. Kaapjag se Credo is die grondslag waarvolgens ons 
optredes bepaal word. Die sal egter nodig wees om hierdie visie in meer detail te omskryf met 
die doel om groter duidelikheid aan ons lede te verskaf oor watter optredes aanvaarbaar of 
onaanvaarbaar sal wees.   

 

Ons Credo as grondslag vorm gevolglik ‘n kardinale deel van ons gedragskode en word vir 
volledigheid hieronder verskaf: 

 

KAAPJAG CREDO 

Met erkenning van die wondere van die natuur en met dankbaarheid teenoor die Skepper daarvan, 
onderneem ek plegtig om:  

• My rol as jagter en roeping as bewaarder met verantwoordelikheid te vervul. 

• So op te tree dat die naam van die Kaapse Jagter- en Wildbewarings- vereniging hoog gehou 
sal word. 

• Deur studie my kennis van die natuur en my vermoëns as jagter sodanig te verbeter dat my 
gedrag in die jagveld agting sal afdwing. 

• My doelgerig te beywer vir die bewaring van grond, water en wildlewe. 

• Eerlik en regverdig op te tree en niks te neem waarop ek nie geregtig is nie. 

• Met sorg en deernis te jag en alles in my vermoë te doen om onnodige lyding te voorkom. 

• Vuurwapens met respek en verantwoordelikheid te hanteer. 

• Hierdie etiese kode deur my voorbeeld onder jong jagters te propageer. 

Die Kaapse Jagters- en Wildbewarings- vereniging strewe daarna om kennis van en liefde vir wild en 
die natuurlewe in die algemeen aan te kweek en te bevorder, om goeie amateursportmanskap ten 
opsigte van jag te beoefen en te bevorder, om die vernietiging van wild en ander natuurlewe 
daadwerklik teen te werk en om alle wette en ordonnansies, regulasies of amptelike voorskrifte met 
betrekking tot die beskerming van fauna en flora streng na te kom. 

ALGEMENE BEPALINGS: 

• Kaapjag is ‘n nie-rassige, apolitiese vereniging van lede, wat bestaan deur sy lede vir sy lede. 

• Kaapjag se lede behandel alle mense, ongeag orientasie, geloof, kleur of geslag asook alle 
ander lewende wesens en die omgewing, met respek en deernis. 

• Kaapjag se lede eerbiedig alle wette, regulasies en ordonnansies van Suid-Afrika en in 
besonder ons provinsiale ordonnansies en proklamasies. 



• Kaapjag en sy lede tree te alle tye op met integriteit en eerlikheid tydens hul omgang met 
andere. 

• Kaapjag plaas ‘n hoë premie op vertroulikheid en die beskerming van sy lede se inligting. 

• Kaapjag en sy takke se lede sal in gevalle waar daar konflik van belange bestaan, nie hulself 
beskikbaar maak vir enige posisie of amp nie. Konflik van belange is ook waar lidmaatskap 
van die vereniging tot eie bevoordeling en/of tot benadeling van hierdie vereniging  
aanleiding gee. Sou konflik van belange mettertyd ontstaan, word dit van die lid verwag om 
enige konflik van belange te verklaar en kan daar van die lid verwag om van sy posisie of 
lidmaatskap afstand te doen. Wanneer ‘n lid nalaat om sy konflik van belange te verklaar, 
en die vereniging raak bewus daarvan, mag die verening gepaste optrede teen die lid neem. 
Konflik word vir die doeleindes van hierdie dokument as volg gedefinieer;  

o ‘n Optrede of belang in direkte opposisie tot die werksaamhede en belange van die 
vereniging, 

o en besigheidsbelange van ‘n lid wat direk of indirek bevoordeel word deur enige 
besluit van die vereniging, 

o waar bevoordeling mag voorkom, mag die betrokkene nie by enige 
besluitnemingsprosesse van die vereniging betrokke wees nie, 
 

• Kaapjag en sy lede onderneem om altyd so op te tree dat die veiligheid van mede-lede en 
die publiek in die algemeen verseker word. 

• Kaapjag en sy lede is bewus dat ons openbare beeld as jagters en sportskuts nie altyd hoog 
geag word nie en onderneem daarom om niks te doen wat ons openbare beeld kan skaad 
nie. 

 

JAG BEPALINGS: 

Jag is ‘n persoonlike ervaring en is gevul met persoonlike keuses. Daar is ook die verskil tussen wat 
wettig en wat eties is. Geen onwettige aksie kan as eties beskou word nie, maar menige wettige 
aksies kan as oneties beskou word. Geen etiese jagter sal iets onwettig doen nie, hetsy dit teen 
nasionale wette, plaaslike wette en regulasies en Kaapjag se eie gedragskode. 

Die doelwit van etiek is grotendeels om die publieke opinie oor jagters te beïnvloed en dus te 
verseker dat jagters verwelkom word en dat jagplek oop en toeganklik bly. Jagetiek kan gedefinieer 
word as die morele waardes wat onderskei tussen reg en verkeerd. Die verwagting van die 
samelewing is dat hierdie ongeskrewe reëls gevolg sal word. Jagetiek is primêr ‘n persoonlike en 
ongesproke kontrak tussen die jagter en sy prooi met ‘n verantwoordelikheid teenoor die 
omgewing, mede jagters en die algemene publiek. 

Kaapjag volg die volgende gedragskode met betrekking tot jag: 

• Kaapjag jagters is verantwoordelike jagters wat per diefiniese beteken dat ons jag op ‘n 
etiese, wettige en volhoubare wyse plaasvind Ons jag moet die minimum pyn en lyding aan 
ons prooi veroorsaak. 

• Kaapjag jagters jag volgens die beginsel van billike agtervolging. 

• Kaapjag jagters eerbiedig enige en alle wetgewing wat betrekking het op jag. 

• Kaapjag jagters onderneem om vaardighede te bekom en te handhaaf sodat effektief en 
skoon gejag sal word. 



• Kaapjag jagters onderneem om altyd binne sy vaardighede en vermoëns te jag. 

• Kaapjag se jagters toon respek vir grondeienaars, hul grond en hul diere en sal nie enige 
onvanpaste gedrag openbaar tydens jagte nie. Ons behandel ‘n grondeienaar se vee en/of 
gewasse asof dit ons eie is. Ons kom ons finansiële verpligtinge teenoor ‘n grondeienaar of 
jagonderenemer ten volle na. Ons laat plaashekke soos dit gevind was. Ons meld alle 
verdagte en onwettige optredes aan die grondeienaar. Ons meld altyd gewonde diere aan 
by die grondeienaar en maak seker dat hy ten volle ingelig is oor ons bewegings.  

• Kaapjag se jagters onderneem om omgewingsbewaringsbeamptes te ondersteun in hul taak 
en altyd onwettige optredes en oortredings aan te meld. 

• Kaapjag se jagters poog om alle bruikbare dele van sy prooi te benut en vermorsing te 
bekamp. 

• Kaapjag se jagters onderskryf die veilige wapenhanteringsbeginsels en dring aan op ander 
om dieselfde te doen tydens jagte. Ons sal altyd seker maak van ons teiken en wat daar 
agter kan skuil.  

• Kaapjag jagters deel hul kennis en ervaring en vaardighede met mede-jagters. 

• Kaapjag jagters respekteer die nie-jagters deur die diskrete vervoer van diere en jagbuit in 
die openbaar. Seker te maak dat vuurwapens veilig en buite sig vervoer word. Ons handhaaf 
‘n aanvaarbare voorkoms in die openbaar op so ‘n wyse dat nie-jagters nie aanstoot neem 
nie. In die algemeem toon ons respek vir die opinies van nie-jagters en ons erken hul reg tot 
hul eie opinie. 

• Kaapjag jagters besef hul verantwoordelikheid om die tradisie en kulturele jaggebruike op 
‘n verantwoordelike wyse aan die jeug oor te dra. 

• Kaapjag Toegewyde Jagters is self verantwoordelik om te verseker dat hul status jaarliks aan 
die vereistes vir voldoening voldoen. Ingevolge Kaapjag se akkreditasie het die bestuur die 
reg om nie-voldoening aan die Sentrale Vuurwapenregister te rapporteer. 

• Kaapjag lede is trots daarop om as etiese en jagters bekend te staan! 
 

SPORTSKIET BEPALINGS: 

Die doel van ‘n gedragskode vir sportskuts is om ‘n ordelike en veilige omgewing vir lede, deelnemers 
en besoekers te verseker. Dit is elkeen se verantwoordelikheid om op so ‘n wysde op te tree sodat 
benewens ‘n veilige omgewing, ook sal verseker dat almal die sport en aktiwiteite te volle kan geniet. 
Ons verwag dat ons lede altyd die volgende gedragskode sal eerbiedig: 

• Kaapjag sportskuts openbaar gesonde sportmansgees en ons ontmoedig enige vorm van 
oneerlike of onwettige optrede of deelname. 

• Kaapjag sportskuts openbaar ‘n hoë vlak van respek en waardigheid teenoor deelnemers en 
besoekers ongeag hul geslag, kleur en ouderdom. Ons toon respek teenoor mede-
deelnemers ongeag hul seksuele orientasie, geloof, hul vermoëns en die prys van hul 
toerusting. 

• Kaapjag sportskuts openbaar ‘n positiewe voorbeeld deur die beskerming van ons sport se 
integriteit. 

• Kaapjag sportskuts se optrede sal nie skadelik wees vir die beeld van ons vereniging of ons 
sport nie. 

• Kaapjag sportskuts dra altyd oog- en oorbeskerming en moedig mede-deelnemers en 
toeskouers aan om dieselfde te doen. 



• Kaapjag sportskuts sal te alle tye hul wapens, ontlaai en gesak hou totdat die skut deur ‘n 
baanoffisier toestemming verleen is om die wapen gereed te maak. 

• Kaapjag sportskuts sal altyd ‘n dispuut op ‘n verantwoordelike en volwasse wyse besleg met 
die onderliggende beginsel van goeie sportmansgees. 

• Kaapjag sportskuts eerbiedig te alle tyde die reëls van die spel. 

• Kaapjag sportskuts eerbiedig onvoorwaardelik die opdragte en instruksies van baanoffisiere 
en openbaar respek teenoor hulle vir hul bydrae sodat ons die byeenkoms kan geniet. 

• Kaapjag sportskuts tree op so ‘n wyse op dat die toerusting en fasiliteite van die skietbaan 
te alle tye beskerm en gehandhaaf word.   

• Kaapjag sportskuts hanteer alle wapens asof dit gelaai is en volg die veiligheidsinstruksies 
na die letter. 

• Kaapjag sportskuts weerhou hulself van enige gebruik van alkohol tydens 
skietbyeenkomste. 

• Troeteldiere word normaalweg nie by skietbane geduld nie weens die geraas en die diere se 
onvermoë om hul gehoor te beskerm. 

• Kaapjag sportskuts verseker dat hul leë doppies verwyder word en dat geen rommel agter 
gelaat word nie. 

• Geen skut sal deelneem aan enige skietaktiwiteit tensy die skut tenvolle ingeskryf is en die 
baanregister en vrywaring voltooi en geteken is nie.  

• Kaapjag baanoffisiere sal behoorlik opgelei en toegerus wees vir hul taak. Baanoffisiere 
moet binne hul vaardigheid en vermoë die opgelegde taak aanvaar of van die hand wys. 

• Kaapjag sportskuts sal enige addisionele baanreëls eerbiedig ongeag of dit normaalweg in 
gewone  baanreëls vervat is of nie. 

• Geen opleiding of afrigting sal tydens byeenkomste op die skietpunt geduld word nie. 

• Kaapjag sportskuts het ‘n verantwoordelikheid as vuurwapeneienaars om hul wapens veilig 
en onder hul eie toesig te hou tydens skietbyeenkomste. ‘n Voertuig mag nooit as ‘n veilige 
bergplek vir ‘n vuurwapen beskou word nie. 

• Kaapjag Toegewyde Sportskuts is self verantwoordelik om te verseker dat hul status jaarliks 
aan die vereistes vir voldoening voldoen. Ingevolge Kaapjag se akkreditasie het die bestuur 
die reg om nie-voldoening aan die Sentrale Vuurwapenregister te rapporteer. 

 

OORTREDING VAN DIE GEDRAGSKODE: 

Kaapjag het die reg en verantwoordelikheid om dissiplinêre stappe te neem teen enige lid wat die 
Kaapjag Gedragskode oortree. Kaapjag se gedragskode sal nie in stryd mag wees met die bepalings 
soos vervat in die gedragskode van CHASA nie en sal ook nie strydig wees met enige landswette wat 
ten doen het om die individu se reg op billikheid en regverdigheid te verseker nie.  Voorts, aangesien 
Kaapjag ‘n formele akkreditasie geniet in terme van die Wet op die Beheer van Vuurwapens, het ons 
regtens die verpligting om dissiplinerêre stappe teen lede te neem wat hulself aan wangedrag 
skuldig maak. Kaapjag se akkreditasie as sulks, kan indrang kom indien statutêre voorskrifte nie 
nagekom is nie. Dit kan ‘n gevolg, nie net vir die oortreder hê nie, maar ook vir alle lede wat 
toegewyde status onder hierdie akkreditasie geniet. Dit is daarom ononderhandelbaar dat Kaapjag 
streng en tot die letter teen oortreders van die gedragskode sal optree. Die hantering van enige 
klagte sal ooreenkomstig die Kaapjag Dissiplinêre Beleid geskiet wat hieronder aangehaal word: 



• Enige oortreding van die gedragskode deur ‘n lid van Kaapjag, sal as wangedrag beskou 
word. 

KAAPJAG DISSIPLINêRE BELEID 

1. Geskilbeslegtigingsprosedure: Dit is Kaapjag se verantwoordelikheid om moontlike geskille 
tussen die vereniging en sy lede by te lê en Kaapjag kan sodanige stappe neem as wat die 
dagbestuur nodig ag. Enige lid van Kaapjag wat gegrief is oor die optrede van ‘n lid of lede, 
kan sodanige grief skriftelik, met volle vermelding van die gronde daarvan, aan die Voorsitter 
van Kaapjag voorlê. 
 

2. Indiening van dissiplinêre klagte teen lid: Enige klagte ten opsigte van wangedrag moet 
skriftelik by die Takvoorsitter van die Kaapjag Tak, waarvan die besondere lid ‘n lid is, 
ingedien word. Die takvoorsitter moet die bewerings onverwyld ondersoek en indien daar 
na sy mening prima facie bewys is dat ‘n lid hom / haarself aan wangedrag skuldig gemaak 
het, moet Kaapjag se Dagbestuur so spoedig moontlik ingelig word en moet die Dagbestuur 
ooreenkomstig die bepalings, dissplinêre stappe teen sodanige lid instel. 
Besonderhede in kennisgewing: ‘n Skriftelike kennisgewing moet aan die aangeklaagde lid 
verskaf word waarin sal verskyn: 

• Volledige besonderhede van die beweerde wangedrag;  

• Die datum, tyd en plek wanneer die lid moet verskyn om op die bewerings te 
antwoord 

• Kennisgewing dat die aangeklaagde lid geregtig is op regsbystand of op 
verteenwoordiging deur ‘n ander lid van Kaapjag 

• Kennisgewing dat die aangeklaagde tydens die verhoor al sy getuies beskikbaar moet 
hê 

• Vermelding word dat die Sentrale Vuurwapen Register in kennis gestel mag word van 
die dissiplinêre stappe en dat dit ‘n effek op die lid se status as toegewyde jagter mag 
hê 

 3.    Prosedure tydens dissiplinêre verhoor: Kaapjag se Dagbestuur sal ‘n dissiplinêre komitee asook 
die        prosedure wat tydens sodanige verhoor toegepas sal word, daarstel maar dit sal: 

• in camera plaasvind;  
• prosedureel billik wees;  
• die beginsels van natuurlike geregtigheid nakom; en  
• aan die aangeklaagde behoorlik geleentheid bied om sy kant van die saak te stel.  

4. Bewyslas: Die bewyslas sal op Kaapjag rus om die aangeklaagde se skuld op ‘n oorwig van 
waarskynlikhede te bewys. Indien die aanklag teen die aangeklaagde ‘n kriminele oortreding van die 
jagwette of natuurwette; of ‘n onbevoegverklaring ingevolge art 102, of ‘n skuldigbevinding aan ‘n 
misdryf soos in art 103 (1) van die Wet op die Beheer van Vuurwapens ten grondslag het, sal die 
blote voorlegging van sodanige geregshof of amptelike stukke, prima facie bewys wees van die feite 
daarin vervat en sal die bewyslas op die aangeklaagde wees.  
 



5. Moontlike sanksies na skuldigbevinding: Indien ‘n lid deur ‘n dissiplinêre komitee skuldig bevind 
word aan wangedrag, kan sodanige lid; 

• berispe word. 
• verdere lidmaatskap aan ‘n proeftydperk onderhewig gemaak word. 
• geskors word vir ‘n tydperk wat die komitee goed vind. 
• permanent geskors word. 
• enige ander toekenning of bevel maak of voorwaarde(s) of beperking(s) aan die lid oplê. 

6. Kaapjag se verpligtinge teenoor CHASA na afloop van ‘n dissiplinêre ondersoek: Kaapjag sal 
onverwyld na die afhandeling van die dissiplinêre ondersoek en ‘n gevolglike skuldigbevinding die 
volgende inligting aan CHASA verskaf: 

• die volle name van die aangeklaagde 
• die identiteitsnommer   
• besonderhede van die bevinding 
• besonderhede van die sanksie  

7. Kaapjag se verpligting teenoor die Sentrale Vuurwapenregister: Kaapjag is geregtig om die 
besonderhede van die dissiplinêre verhoor aan die vuurwapenregistrasie owerheid te rapporteer 
asook aan enige ander instansie of vereniging wat ‘n belang by die uitspraak mag hê. 

8. Appélbevoegdhede: Enige lid wat aan wangedrag skuldig bevind word, is geregtig om binne 14 
dae na skuldigbevinding, na Kaapjag se dissiplinêre beampte te appelleer ten opsigte van die 
skuldigbevinding of sanksie, welke persoon dan verantwoordelik sal wees vir die die samestelling 
van ‘n appelraad vir die spoedige aanhoor van die appél. 
Die appellant sal in die kennisgewining van appél volledige gronde aanvoer waarop sy appél berus. 
Kaapjag se appelraad sal sy eie prosedure vir die aanhoor van die appél bepaal. Die appelraad sal 
ook geregtig wees om die verdere getuienis, wat hy meen noodsaaklik mag wees ten einde tot ‘n 
regverdige beregting van die saak te kom, aan te hoor. 

9. Versuim om vir verhoor op te daag of te antwoord op bewerings: Indien ‘n lid versuim om, 
(sonder geldige verskoning) by ‘n dissiplinêre verhoor op te daag, of indien daartoe uitgenooi om 
skriftelik op die bewerings te antwoord, versuim om dit te doen, sal dit geag word dat daardie lid 
die bewerings teen hom erken en kan die verhoor in die lid se afwesigheid afgehandel 
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