
DIE INVLOED VAN KORREKTIEWE 
DISSIPLINE OP DIE REHABILIT ASIE 

VAN OORTREDERS 

deur 

BAREND MARTHINUS VAN DER 
WESTHUIZEN 

voorgele ter vervulling van die vereistes vir 
die graad 

MAGISTER ARTIUM 

in die vak 

PENO LOGIE 

aan die 

UNIVERSITEIT VAN SUID-AFRIKA 

STUDIELEIER : PROF CH CILLIERS 

NOVEMBER 1999 

**************** 



Studentenornrner: 717-226-5 

Ek verklaar hiermee dat DIE INVLOED VAN KORREKTIEWE DISSIPLINE OP DIE 

REHABILITASIE VAN OORTREDERS my eie werk is en dat ek alle bronne wat ek gebruik 

of aangehaal het deur rniddel van volledige verwysings aangedui en erken het. 

HANDTEKENING 

(MNR BM VAN DER WESTHUIZEN) 

19. II· '2.C[ 

DATUM 

365.6430968 VAND 

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 
0001764950 



-1-

VOORWOORD 

Die afgelope paar jaar het ingrypende veranderings ingetree binne 

inrigtingsverband. Die studiegebied van Penologie en veral die Penitensiere 

Penologie is direk geraak. 

Hierdie ondersoek is dan ook gemik op van hierdie veranderings. Op 21 

Desember 1990 verander die Suid-Afrikaanse Gevangenisdiens na 'n volwaardige 

Staatsdepartement en staan tans bekend as die Departement Korrektiewe Dienste. 

Binne hierdie nuwe departement kom nog 'n strafvorm, naamlik Korrektiewe 

Toesig na vore en tree dit in werking gedurende 1991. 'n Oortreder kan nou ook 

sy straf buite die gevangenis uitdien en <lit skep verskeie uitdagings binne die 

strafregsplegingstelsel. 

Die Departement Korrektiewe Dienste stel ook 'n nuwe Visie en Missie saam wat 

as volg lei: 

Visie: Om 'n uitmuntende Korrektiewe Dienste te wees in belang van die 

gemeenskap en die wat in ons sorg is. 

Missie: Om deur die lewering van 'n Korrektiewe Diens, by te dra tot 

gemeenskapsontwikkeling, -beskerming en -stabiliteit. 

Die nuwe grondwet het uit die aard van die saak ook baie veranderings teweeg 

gebring binne inrigtingsverband. 'n Nuwe vrylatingsbeleid is bekend gemaak 

gedurende 1998. So ook is daar 'n nuwe voorregtestelsel vir gevangenes 

daargestel en ge'implimenteer op 1November1998. 

'n Ander groot verandering wat veral dissipline van lede sow el as gevangenes 

be'invloed het, is demilitarisering wat op 1 April 1996 in werking getree het. 'n 

Militere era binne die Departement Korrektiewe Dienste is hiermee beei'ndig en 

groot aanpassingsprobleme is ondervind. 

Die wet op arbeidsverhoudinge (Wet 66/95) het ook tot gevolg gehad dat 'n nuwe 
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dissiplinere kode saamgestel moes word ten opsigte van personeel. Hierdie kode 

is op 1Julie1997 in werking gestel. 

In hierdie ondersoek word daar egter gepoog om u, die leser, meer perspektief te 

gee oor die implimentering, gevolge en moontlike voorstelle/aanbevelings wat 

gemaak kan word om hierdie veranderings vanaf 1990 te ondervang en dit tot 

voordeel van die Departement Korrektiewe Dienste, elke gevangene, personeel en 

die gemeenskap toe te pas. Ons leef in 'n veranderende wereld en daarom is 

verandering goed. Die manier waarop mense daarby aanpas, maak egter die 

veranderings positief of negatief. Die Departement Korrektiewe Dienste speel 

dus hier 'n baie belangrike rol as vennoot binne die strafregsplegingstelsel. 

Om die omslagtige en moeilike lees bare 'hy /sy' - verskynsel te vermy, is 'hy' 

deurentyd in die teks gebruik. Ek vertrou dat niemand hierdeur sal aanstoot neem 

nie. 

Ten slotte wil ek graag die volgende persone en instansies bedank vir hul bydrae's 

wat dit vir my moontlik gemaak het om hierdie navorsing te kon doen: 

Prof Cilliers vir die besondere wyse waarop hy my gehelp en bygestaan het met 

my studies. 

Alle gevangenes, lede en die publiek wat my behulpsaam was tydens die data

insamelingsfase van hierdie ondersoek. Ook aan die Area Bestuurders en Hoofde 

van Gevangenisse by Worcester Mans en Vroue, Buffeljagsrivier en Sw~llendam. 

My dank ook aan Landdros Le Fleur (Justisie) en JP Joubert (Korrektiewe Toesig, 

Worcester), vir hulle insette. 

Ek wil ook 'n spesiale woord van dank rig aan Marius Rossouw vir die tegniese 

versorging, tik en drukwerk van hierdie navorsingsverslag. 

Alle eer ook aan die Skepper vir die geleentheid om hierdie projek te kon aanpak 

en voltooi. 
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Opsomming 

Hierdie ondersoek is ondemeem om die inv loed van gevangenes

en personeeldissipline binne die Departement Korrektiewe 

Dienste in verband te bring met die invloed wat dit het op die 

rehabilitasie van oortreders. 'n Volledige literatuurstudie is 

gedoen om die huidige tendens van swak dissipline onder 

gevangenes sowel as lede te ondersoek. Die dissipline word ook 

in verband gebring met gemeenskapgebaseerde vonnisse soos 

byvoorbeeld Korrektiewe toesig sowel as die betrokkenheid van 

die gemeenskap by die vrylating van oortreders. Positiewe 

rehabilitasie kan lei tot misdaadvoorkoming, maar dan sal die 

Departement Korrektiewe Dienste en die gemeenskap moet hande 

vat om hierdie gemeenskaplike doel te bereik. Verdere navorsing 

in die verband word beoog om sodoende werkbare aanbevelings 

te kan doen ten opsigte van beter dissipline onder gevangenes en 

personeel van die Departement Korrektiewe Dienste. 
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Summary 

This research project was undertaken to establish what influence 

the lack of discipline amongst prisoners and members of 

Correctional Services has on the rehabilitation of offenders. A 

complete literature study was done to investigate the current lack 

of discipline amongst prisoners and members. Discipline is also 

brought into relationship with community based sentences such 

as Correctional Supervision as well as the involvement of the 

community in the release of prisoners. 

Positive rehabilitation can lead to crime prevention but the 

Department of Correctional Services and the community will 

have to take hands to reach this common goal. 

This subject needs further research in order to make 

recommendations to promote rehabilitation of off enders and to 

uplift the standard of discipline within the Department of 

Correctional Services. 

KEY TERMS: 

Corrections, Discipline, Rehabilitation, Community, Offenders, Community 

Corrections, Reintegration, Correctional Services, Crime Prevention. 
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HOOFSTUK 1 

DIE ONDERSOEK 

In die studiegebied van Penologie speel die oogrnerke van straf en die realisering 

van die Penitensiere beginsels 'n baie belangrike rol. Dit is bier waar die 

Departement Korrektiewe Dienste ter sprake kom. 

Die gemeenskap vra gereeld vrae oor rehabilitasie van gevangenes. Hulle wil 

weet of rehabilitasie in die gevangenisopset werklik enige resultate oplewer. Dit 

is egter ook so dat die Departement Korrektiewe Dienste 'n groat rol binne die 

strafregsplegingstelsel speel. Die polisie en howe is ewe belangrike skakels in 

die ketting, maar die oortreder se langste tyd word binne die raamwerk van die 

Departement Korrektiewe Dienste deurgebring. 

Rehabilitasie van oortreders is 'n groat verantwoordelikheid en moet met die 

nodige omsigtigheid hanteer word. Die gevangene se samewerking in die 

verband is ook baie belangrik aangesien daar geen sprake van rehabilitasie kan 

wees indien dit slegs van een kant kom nie. Die Departement Korrektiewe 

Dienste streef daama om 'n beter mens aan die gemeenskap terug te gee as die 

wat in sy sorg toevertrou is. Rehabilitasie is een van die strafoogmerke wat 

misdaadvoorkoming tot gevolg kan he. In hierdie ondersoek word gepoog om 

die boustene van goeie rehabilitasie na te vors en moontlike oplossings te kry om 

rehabilitasie binne die gevangenisopset te laat slaag. 

Een van hierdie boustene is beslis goeie dissipline onder gevangenes sowel as 

personeel. Die bewakingspesoneel spandeer die meeste van hul tyd in direkte 

kontak met gevangenes. Die rol van die bewaarder is dus van kardinale belang 

en gevangenes sien op na die gesag wat oor hul aangestel is. Indien die lede se 

dissipline swak is en 'n slegte voorbeeld daardeur aan gevangenes gestel word, 
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sal dit beslis 'n uitwerking he op die gedragspatrone van gevangenes. Swak 

dissipline onder lede wat deur syfer na die gevangenes sal wel 'n groot verskil 

maak aan die rehabilitasie moontlikhede van so 'n persoon. Hierdie is dan ook 

die hipotese wat getoets gaan word; dat swak dissipline onder gevangenes en lede 

aanleiding gee tot minder rehabilitasie moontlikhede. Die gevangene kan as 

klient van die Departement Korrektiewe Dienste gesien word. Die gevangene is 

ook deel van die samelewing en word slegs tydelik uit die gemeenskap verwyder. 

Dit is juis hierdie tydperk wat rehabilitasie moet plaasvind. Die gemeenskap 

vereis vergelding vir die leed wat hulle aangedoen is deur die oortreder. 

Oortreders was vroeer gestraf slegs op gronde van die individu. Dit is eers na 

die tweede Wereldoorlog wat hervorming binne die gevangenis sterk na vore 

gekom het. Die vergeldingsteorie is toe as verouderd en onmenslik bestempel. 

Rehabilitasie het op die voorgrond getree. Dit was dan ook die geboorte van die 

individualisering van straf waardeur nie net die juridiese vereistes van straf en 

misdaad nagevolg word nie, maar die hulp van die geesteswetenskaplike 

navorsers ingeroep word om te bepaal welke vonnis pas by welke individu. 

(Nexus, Maart 1993: 31). 

Die Departement Korrektiewe Dienste het ook sekere strategiee daargestel as 

deel van sy visie en missie. Een van hierdie strategiee is om 'n regverdigbare 

penologiese stelsel te bevorder (Truter, 1994: 21). 

Die twee belangrikste funksies binne die Departement Korrektiewe Dienste is 

gevangenisstraf en korrektiewe toesig. Gevangenisstraf word binne die mure van 

'n gevangenis uitgedien. Aspekte soos klassifisering van gevangenes, veilige 

aanhouding en voorregte van gevangenes kom hier sterk na vore. 

Binne 'n teoretiese raamwerk kan dit volgens die geregtigheidsmodel ontwikkel 

word. Die behandeling van gevangenes in terme van behandelingsprogramme 

resorteer weer onder die rehabilitasie-filosofie wat maniere soek om 'n beter 

mens aan die gemeenskap terug te gee. Vrylating van gevangenes vorm ook 'n 
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integrale deel van gevangnenisstraf aangesien dit oordeelkundig en met 

groot omsigtigheid hanteer moet word. Die Departement Korrektiewe Dienste 

moes al by verskeie geleenthede antwoorde verskaf oor gevangenes wat tydens 

hul parooltydperk weer soortgelyke oortredings begaan het. 

Voorvrylatingsprogramme en goeie steunstelsels (werk en adresbevestigings) is 

nodig en vrywilligers om te help met gemeenskapinskakeling is uiters belangrik. 

Die tweede belangrike funksie is korrektiewe toesig. Oorbevolking van 

gevangenisse het veroorsaak dat altematiewe vonnisopsies oorweeg moes word. 

Korrektiewe toesig is oorgeneem volgens die Georgia-model en aangepas vir 

Suid-Afrikaanse omstandighede. Hierdie strafvorm vind veral byval vir die 

vonnis van eerste oortreders en minder emstige oortredings. Rehabilitasie word 

hierdeur vergemaklik aangesien die vonnis buite die gevangenis uitgedien word. 

Gemeenskapdiens vorm ook deel van korrektiewe toesig en op die manier voel 

die gemeenskap dat hulle iets terug kry vir die leed wat hulle gely het tydens 

misdaadpleging. Die parooltoesig funksie vorm ook deel van korrektiewe toesig 

en sal ook aandag geniet in hierdie ondersoek. 

Uit bogenoemde bespreking is dit duidelik dat dissipline van gevangenes en lede 

'n beduidende rol speel ten opsigte van die rehabilitasie van oortreeders. In die 

volgende hoofstukke gaan hierdie aspekte in detail bespreek word ten einde die 

oorsake van hierdie navorsingsprobleem te probeer vasstel. 

1.2 lndeling van Hoofstukke 

Hierdie verhandeling word in ses hoofstukke ingedeel in 'n poging om die 

verband tussen dissipline onder gevangenes/personeel en die uitwerking wat dit 

het op positiewe rehabilitasie van oortreders te bepaal. 
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In hoofstuk twee word daar gekyk na gevangenesdissipline. Hierdie hoofstuk 

handel hoofsaaklik oor dissipline binne die gevangenisopset. Swak dissipline 

onder 

gevangenes sal beslis 'n negatiewe uitwerking he op die uiteindelike rehabilitasie 

van die oortreder. Die meganismes wat tans bestaan om gevangenesdissipline 

daar te stel, word bespreek en die hoofstuk word afgesluit met 'n oorsig oor die 

doodstraf. 

In hoofstuk drie val die klem op personeeldissipline. Gevangenes sien op na die 

gesag wat oor hulle aangestel is en daarom is personeeldissipline van kardinale 

belang. Sekere wetlike implikasies is ook hier ter sprake. Die Wet op 

Arbeidsverhoudinge (66/95), ooreenkomste wat met werknemersorganisasies 

aangegaan is en die nuwe dissiplinere stelsel vir lede van Korrektiewe Dienste 

is van die vemaamste veranderings wat plaasgevind het. Die term 

'demilitarisering" word ook toegelig in hierdie hoof stuk aangesien dit direk 

verband hou met die dissipline van personeel binne Korrektiewe Dienste. Die 

hoofstuk word afgesluit met 'n bespreking oor die gevangene/lid verhouding 

Hoofstuk twee en drie vorm dus 'n eenheid wat dissipline binne die Departement 

Korrektiewe Dienste beskryf. 

Hoofstuk vier handel oor die vonnisopsie, Korrektiewe Toesig en verder word 

die rol van die gemeenskap ook toegelig. In hierdie hoofstuk word 'n vonnisopsie 

bespreek wat buite die gevangenis uitgedien word. Dissipline word dus vir eers 

op die agtergrond geskuif en val die klem hier meer op rehabilitasie. Die 

oortreder dien sy vonnis uit in die gemeenskap en dit plaas horn in 'n baie 

gunstiger posisie vir vrylating uit hierdie stelsel aangesien hy reeds buite die 

gevangenis is. Die gemeenskap is ook reeds bewus van sy teenwoordigheid en 

vind herinskakeling by die gemeenskap makliker plaas as in die geval van 

gevangenisstraf. 



-5-

Dissipline speel nog steeds 'n belangrike rol aangesien oortreders gemoniteer 

word deur personeel werksaam by die af de ling, Korrektiewe toesig. Hulle word 

besoek en verskeie voorwaardes word aan hierdie vonnisopsie gekoppel. Die 

hoofstuk word afgesluit met 'n bespreking oor die uitwerking van korrektiewe 

toesig op die dissipline van die oortreder. 

In hoofstuk vyf word rehabilitasie as strafoogmerk bespreek en daama word 

gekyk na die betekenis van rehabilitasie binne die Departement Korrektiewe 

Dienste. Verskeie stelsels en behandelingsprogramme word ook bespreek om 

uiteindelik te kan bepaal wat die invloed van dissipline sal wees op die 

rehabilitasie van oortreders. 

Hoofstuk ses word gebruik om 'n volledige samevatting te doen van die afdeling 

wat handel oor dissipline asook die af de ling oor rehabilitasie. Die verband tussen 

hierdie twee begrippe word ook toegelig uit die literatuurstudie wat gedoen is. 

Die hoof stuk word af gesluit met verwysing na verdere navorsing wat nog gedoen 

moet word om werkbare oplossings te vind vir die navorsingsprobleem ten 

opsigte van swak dissipline onder gevangenes en lede binne die Departement 

Korrektiewe Dienste. 

1.3 Keuse vir die ondersoek 

Die hoe misdaadsyfer in Suid-Afrika is 'n baie aktuele onderwerp en die publiek 

soek oorsake vir hierdie vlaag van geweld. Die regsplegingstelsel kom baie keer 

na vore as die grootste probleem wat wetteloosheid in Suid-Afrika aanhelp. Met 

hierdie beskuldigings uit verskeie oorde as vertrekpunt, is besluit om binne die 

Departement Korrektiewe Dienste te gaan soek na moontlike oorsake wat 

aanleiding kan gee tot die terugval in misdaad. Die eerste aspek wat na vore kom, 
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is rehabilitasie. Indien rehabilitasie van oortreders nie slaag nie, kan daar baie 

maklik weer verval word in misdaad. Een van die belangrikste boustene van 

rehabilitasie is ordelikheid. Geen organisasie kan bestaan sander dissipline nie. 

'n Persepsie wat binne en buite die Departement Korrektiewe Dienste kan 

ontstaan is dat as dissipline verswak, dit negatief inwerk op die rehabilitasie van 

gevangenes. As deel van die regsplegingstelsel kan hierdie toedrag van sake 'n 

belangrike skakel wees in die ketting van wetteloosheid in Suid-Afrika. 

Bogenoemde aspekte word intemasionaal geopper en in die media oor geskryf, 

maar geen stelling kan as korrek aanvaar word indien dit nie getoets is nie. Eers 

dan kan daar sprake wees van werklike feite. 

1.4 Die navorser se belangstelling 

Die navorser se belangstelling in die behandeling van oortreders strek oor 'n 

tydperk van meer as agtien jaar. Veral binne inrigtingsverband is die behandeling 

van oortreders baie belangrik, want daarsonder sal geen sprake van enige 

rehabilitasie moontlik wees nie. 

Die hoe misdaadsyfer in Suid-Afrika beklemtoon weer die probleme wat in die 

regsplegingstelsel ondervind word. Oplossings moet gesoek word vir hierdie 

probleme en beleidmakers moet voortdurend wysigings aanbring aan bestaande 

voorskrifte ten einde te voldoen aan die vereistes van die gemeenskap. 

Indien hierdie verhandeling tesame met die verdere studie wat beoog word, 'n rol 

kan speel in die oplossing van probleme binne inrigtingsverband en die 

beleidmakers van inligting kan voorsien om misdaadpleging in Suid-Afrika te 

verminder, sal daar nie net in die doel van hierdie ondersoek geslaag word nie, 

maar sal verdere navorsing op die gebied ook gestimuleer word. 

1.5 Die doel van die ondersoek 

Binder en Geis (1983: 1) noem dat: "Human beings, in order to remain alive, 

are constandly required to gather and sort facts, to form ideas and hunches, to 

reach conclusions and to act in terms of their estimates of consequences". Dit is 

dus baie belangrik dat wanneer 'n probleem ondersoek gaan word, dit op die 
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korrekte (wetenskaplike) wyse sal geskied. 

Die keuse van 'n onderwerp is baie belangrik. Die doel van hierdie ondersoek is 

om deur middel van 'n literatuurstudie vas te stel wat aanleiding gegee het tot die 

huidige probleem wat ervaar word, naamlik dat swak dissipline onder lede van 

Korrektiewe Dienste 'n direkte invloed het op die dissipline en rehabilitasie van 

oortreders. Met hierdie agtergrond as vertrekpunt kan bepaalde afleidings 

gemaak word en daaruit kan sekere aanbevelings gemaak word. In hierdie 

verhandeling sal volstaan word by die literatuurstudie en in hoof stuk 6 word al 

die inligting saamgevat om meer duidelikheid te gee oor die probleem wat 

nagevors word. 

1.6 Insameling van gegewens 

N adat die navorsingsonderwerp bepaal is en die probleem geformuleer is, kan 

daar begin word met data-insameling. Hierdie is 'n baie belangrike afdeling van 

die hele navorsingsproses. Die literatuurstudie wat in hierdie ondersoek gebruik 

word, is die hoof bron van data-insameling. 

Geesteswetenskaplike navorsing is 'n gemeenskaplike menslike aktiwiteit 

waardeur 'n bepaalde verskynsel in die werklikheid op 'n objektiewe wyse 

bestudeer word ten einde 'n geldige begrip van die verskynsel daar te stel 

(Mouton, 1992: 7). Dit is dus baie belangrik dat die gegewens wat ingesamel 

word, op so 'n wyse verwerk word dat die afleidings wat daaruit gemaak word, 

geldig sal wees. Geldigheid van bevindinge is baie belangrik aangesien 

onakkurate bevindinge en gevolgtrekkings aanleiding kan gee tot verdere 

probleme met die navorsing en die geloofwaardigheid daarvan. 

Betroubaarheid in die data-insamelingsfase is ook baie belangrik. Smith 

(Mouton, 1992: 81) vra die volgende vraag: "Will the same methods used by 

different researchers and/or at different times produce the same results?" 

Daar is ook onderhoude met lede en gevangenes gevoer oor sekere aspekte van 

die navorsing (' n naamlys van persone met wie daar onderhoude gevoer is, word 

aangeheg as bylaag 8 ) . 
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1. 7 Die metode van ondersoek 

In hierdie verhandeling word daar tot 'n groot mate van beskrywende navorsing 

gebruik gemaak waar inligting wat ingewin is, in verband gebring word met 

bestaande navorsing. Verklarende navorsing is egter ook bier ter sprake 

aangesien sulke ondersoeke normaalweg met 'n probleem begin. In die geval 

word die uitwerking van swak dissipline onder die loep geneem ten einde te 

beskryf of dit een van die oorsake is vir negatiewe rehabilitasie van oortreders. 

1.8 Begrensing van die ondersoek 

Wanneer daar van begrensing van 'n ondersoek gepraat word, is tyd en ruimte ter 

sprake (De Smidt, 1998: 12). Die jongste ontwikkeling en veranderings binne 

die Departement Korrektiewe Dienste word in verband gebring met die huidige 

probleem van swak dissipline onder gevangenes sowel as lede. In die 

literatuurstudie word ook na die ontstaan van gevangenisse gekyk om die 

verlede in verband te bring met huidige probleme wat ondervind word. Die 

tydperk vanaf 1994 tot tans word as baie belangrik beskou in hierdie ondersoek 

aangesien baie veranderings in die tydperk ingetree het. 

Ruimtelike begrensing is moeilik om vas te stel aangesien die Suid-Afrikaanse 

omstandighede die basis vir die ondersoek is, maar ander lande se dissipline 

binne Korreksies ook ondersoek word ten einde vergelykings/verskille vas te stel 

wat moontlik kan bydra tot die daarstelling van oplossings vir die plaaslike 

probleem. 

1.9 Begripsomskrywing 

Om onduidelikhede uit die weg te ruim gaan sekere begrippe omskryf word. 

Hierdie begrippe word in die ondersoek gebruik en vorm die kern van hierdie 

verhandeling: 

Dissipline behels die ordelikheid waarmee take uitgevoer word binne enige 

organisasie. Dissipline kan ook 'n stel reels beteken waaraan voldoen moet word. 
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By die nie-uitvoering van hierdie reels kan straf as sanksie gebruik word. 

Rehahilitasie beteken die opheffing van die mens. Om 'n beter mens vanjou te 

maak. In die Korrektiewe konteks beteken dit om 'n beter mens aan die 

sameleweing terug te gee as wat daaruit ontvang is. 

Gemeenskap of samelewing is die omgewing waarin 'n individu of 'n groep 

individue hulle bevind. 

Oortreder is 'n persoon wat die wet oortree het, skuldig bevind en gevonnis is. 

'n Oortreder kan dus gevangenisstraf of byvoorbeeld korrektiewe toesig uitdien. 

Gemeenskapskorreksies of korrektiewe toesig is 'n vonnisopsie wat gebruik 

word waar oortreders hul vonnisse buite die gevangenis uitdien. Die Gorgia

model is vir hierdie doel gebruik en aangepas vir Suid-Afrikaanse 

omstandighede. 

Herinskakeling beteken in 'n korrektiewe konteks die terugkeer na die 

gemeenskap. Hierdie is 'n baie belangrike aspek van rehabilitasie aangesien 

negatiewe herinskakeling in die gemeenskap kan lei tot die verval in verdere 

misdaadpleging. 

1.10 Probleme met die ondersoek 

Die navorser het al die inligting wat benodig word, self versamel. In die 

literatuurstudie word 'n wye area gedek aangesien publikasies reeds bestaan oor 

dissipline en rehabilitasie van oortreders, maar geen direkte korrolasie tussen 

rehabilitasie en dissipline word geargumenteer nie. 

'n Verdere probleem wat ervaar is, was die objektiwiteit van die navorser. Dit is 

baie belangrik dat die navorser altyd objektief sal bly en nie subjektiewe of 

eensydige afleidings sal maak nie. Dit is dan ook die rede waarom enkele 

onderhoude met gevangenes sowel as lede gevoer is om hulle siening oor sekere 

aspekte in die ondersoek te toets. 
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Die ondersoek het uit die aard van die saak baie tyd in beslag geneem 

aangesien'n wye area gedek moes word deur middel van die literatuurstudie. 

Beleidswysigings vind gereeld plaas en die navorser moes hiervoor kompenseer 

aangesien slegs die jongste inligting/beleid gebruik kan word. Inligting moes dus 

deurgaans aangepas moet word om voorsiening te maak vir veranderings wat 

mag intree terwyl die ondersoek gedoen word. 
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HOOFSTUK 2 

GEV ANGENESDISSIPLINE 

Voordat daar gekyk kan word na watter invloed swak dissipline op rehabilitasie 

het, moet die term, dissipline, eers omskryf word. Dissipline kan omskryf word 

om uit jou eie, jou gedrag so te reel dat dit binne gestelde norms val. Die HAT 

(1984) omskryf dissipline as : Gehoorsaamheid aan gesag of ordelike gedrag. 

Binne die studiegebied van Penologie is die oogmerke van straf baie belangrik. 

Wanneer 'n misdaad gepleeg is en die oortreder word aangehoor en skuldig 

bevind, moet 'n gepaste straf opgele word. Hierdie straf kan nie net opgele word 

as vergelding nie. By die oogmerke van straf is twee teoriee ter sprake, naamlik 

die absolute- en die relatiewe strafteorie. In hierdie navorsingsprojek gaan 

stilgestaan word by die relatiewe strafteorie waar die primere vertrekpunt 

misdaadvoorkoming is. 

Rehabilitasie is een van die maniere om ten minste te probeer keer dat 'n 

oortreder weer in misdaad verval. Dit is hier waar dissipline ter sprake kom. Dit 

is nie net dissipline binne inrigtingsverband wat verhoog moet word nie, maar 

sonder goeie dissipline kan dit gebeur dat 'n persoon buite die gevangenis weer 

misdaad pleeg. Hy moet homself dus ook kan hou by die norms van die 

gemeenskap. 

In hierdie hoofstuk gaan gepoog word om verskeie aspekte binne 

inrigtingsverband te bespreek wat moontlik kan lei tot beter dissipline onder 

gevangenes. 
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2.2 Dissipline as straffunksie 

Gevangenesdissipline word van toepassing gemaak op gevangenes wat tot 

gevangenisstraf gevonnis, opgeneem is in 'n gevangenis en nou straf moet 

uitdien. Voordat die oortreder aan dissipline binne inrigtingsverband blootgestel 

word, het 'n reeks gebeure vooraf plaasgevind en moet dit eers van nader bekyk 

word. Waarom die persoon in die eerste plek misdaad gepleeg het, die redes 

hoekom daar op gevangenisstraf besluit is, wat is straf en hoe word straf binne 

'n penologiese perspektief gesien, sal eers toegelig moet word alvorens 

gevangenesdissipline in detail bespreek kan word. 

2.2.1 Die oogmerke van straf 

Die studiegebied van Penologie is gebasseer op die straf vir misdaad. Enige 

gemeenskap het norme en reels waarvolgens hulle lewe. Sander hierdie norme 

en reels sou die samelewing chaos gewees het. Elke lid binne hierdie 

gemeenskap moet dus hou by hierdie waardes wat deur hulself gestel is. 

Indien 'n persoon egter sou afwyk en hierdie reels oortree, vereis die gemeenskap 

dat hy gestraf moet word. Dit is juis hier waar owerheidswee moet ingryp en 

straf op 'n georganiseerde wyse moet bepaal en ople. Indien dit nie gedoen word 

nie kan die gemeenskap reg in eie hande neem om te verseker dat die oortreder 

boet vir dit wat hy gedoen het. 

Ten einde die volle konsekwensies en die teoretiese verandering van straf te 

verstaan is dit raadsaam om die begrip misdaad, waarvan straf 'n komponent is, 

te ontleed. Reid (1988 : 5) gee die volgende definisie van misdaad: "Crime is an 

intentional act or omission in violation of criminal law, committed without 

defense or justification and sanctioned by the state as a felony or misdemeanor". 
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Bartol (1991 : 18) beskryf misdadige gedrag as: "intentional behavior which 

violates a criminal code, intentional in that it did not occur accidentally or under 

duress". 

Misdadige gedrag is baie moeilik om vas te pen as een regiede definisie. Mense 

verskil van mekaar en so ook gemeenskappe. Selfs wetenskaplikes verskil in die 

sin dat die mens 'n geweldadige en aggressiewe wese is. Ander se weer die mens 

is vrienelik, liefdevol en vredeliewend (Bartol, 1991 : 2). Uit hierdie verskille 

is dit dan ook duidelik dat verskillende opvattings rondom misdadige gedrag 

bestaan. Die gemeenskap wat aanvaar dat die mens geweldadig en aggressief is, 

sal misdaad minder emstig beskou as die gemeenskap waar mense as 

vredeliewend ervaar word. Hierdie kwessie van watter tipe wese die mens is, kan 

so ver teruggeneem word as dit wat in die Bybel geskryf staan. " Die mens is na 

die beeld van God geskape" (Gen.1 vers 27) en daardeur word aanvaar dat 

mense vol liefde en vrede moet wees. Die mense se geaardheid, suiwer op 

christelike beginsel, kan ook nie algemeengeldend wees nie aangesien mense se 

geloofsoortuigings ook verskil. 

Noudat misdaad en misdadige gedrag omskryf is, kan gekyk word na die straf vir 

misdaad. Soos reeds gese vereis die gemeenskap straf vir misdaad. Die leed wat 

gely is deur die gemeenskap of 'n individu van die gemeenskap moet met straf 

vir die misdaad "reggestel" word. Die staat het dus 'n verpligting teenoor die 

gemeenskap om misdaad te straf en dit van toepassing te maak op die oortreder. 

'n Hof kan egter nie net straf op grond van die individu wat oortree het nie, maar 

moet verskeie aspekte in ag neem voordat 'n spesifieke vonnis opgele word vir 

'n spesifieke oortreding. Penologie is juis die bestudering van die 

strafverskynsel. Die wetenskap poog dus om binne die strafregspleging te help 

om die regte vonnis op te le vir die oortreding wat begaan is, sowel as om die 

vonnis te laat pas by die spesifieke oortreder (strafindividualisasie). 
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Straf word opgele om enersyds die gemeenskap tevrede te stel en andersyds om 

die oortreder te laat boet vir sy dade. Daar moet dus 'n doel met straf wees. Die 

oogmerke van straf is hier van toepassing en kan as volg voorgestel word: 

Absoluut 

Vergelding 

(Historiese gebeurtenisse) 

FIGUUR 1: Strafoogmerke 

Relatief (Voorkomend) 

Rehabilitasie 

Afskrikking 

Gemeenskap

beskeskerming 

Die oogmerke van straf kan dus in twee verdeel word. Die absolute- en 

relatiewestrafteoriee is hier ter sprake. Hiermee word egter nie gese dat daar 'n 

besliste lyn tussen die twee teoriee is nie. Daar is eerder 'n wisselwerking tussen 

die twee teoriee. Saam vorm dit 'n eenheid van straf. 

Onder die absolute teorie word vergelding as uitgangspunt gebruik. Die misdaad 

is dus reeds gepleeg en daaraan kan niks gedoen word nie. Dit is 'n handeling 

wat reeds plaasgevind het en dus histories van aard. Die straf vir hierdie misdaad 

moet egter nog opgele word en dit is waar die balans tussen die twee teoriee ter 

sprake kom. Vergelding vir die misdaad wat gepleeg is en voorkoming van 

misdaad moet in gedagte gehou word wanneer 'n gepaste vonnis opgele word. 

V ergelding kan ook maklik verwar word met wraak. Vergelding word in die 

strafregsplegingstelsel toegepas deur 'n onpartydige derde party. In die geval is 

dit die staat. Wraak daarinteen word byvoorbeeld deur die benadeelde of sy 

familie toegepas. Vergelding is dus die boetedoening vir 'n oortreding wat 

gepleeg is.Die hoeveelheid vergelding wat opgele word, sal afhang van die ems 

van die oortreding en ook die omstandighede van die oortreder. 
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Die relatiewe teorie is weer gebasseer op misdaadvoorkoming. Die eerste aspek 

wat onder hierdie teorie bespreek word is rehabilitasie. Tydens die uitdiening 

van gevangenisstraf, word verskeie behandelingsprogramme aangebied en 

gevangenesdissipline toegepas om die oortreder te rehabiliteer en as beter mens 

aan die gemeenskap terug te gee. Hy moet nie net 'n beter mens wees nie, hy 

moet horn ook kan weerhou van verdere misdaadpleging. Daar moet egter nie 

uit die oog verloor word dat die oortreder 'n lid van die gemeenskap is en bly, al 

is hy tydelik in 'n gevangenis. Die korrektiewe proses is dus 'n vennootskap. 

Die Departement Korrektiewe Dienste, die gemeenskap en die oortreder self 

moet saamwerk om rehabilitasie te bewerkstellig. Volgens Neser (1993 : 45) 

beteken rehabilitasie om die oortreder se gesindheid en toekomstige 

gedragspatrone positief te verander. Dit kan net gebeur as die oortreder self tot 

inkeer kom en homself ontdek. Hy moet besef wie en wat hy is en dan sal hy 

dalk ook verstaan, waarom hy gestraf is vir die misdaad wat hy gepleeg het. Eers 

dan kan die Departement Korrektiewe Dienste se programme wat aangebied 

word, deur veral maatskaplike werkers, tot sy reg kom. Die gemeenskap gaan 

ook 'n baie belangrike rol speel na vrylating. Die oortreder se herinskakeling in 

die gemeenskap vorm ook 'n belangrike deel van die rehabilitasieproses. 

Die tweede aspek binne die relatiewe strafteorie is afskrikking. Verskillende 

uitgangspunte bestaan oor die term, afskrikking. Afskrikking as strafoogmerk 

het ten doel om eerstens deur straf die potensiele oortreder af te skrik en horn dus 

te weerhou van misdaadpleging. Tweedens het afskrikking ten doel om die 

persoon wat reeds misdaad gepleeg het en gestraf is, so te be1nvloed dat hy nie 

weer misdaad sal pleeg nie. Hierdie twee doelstellings is egter die ideaal. Tans 

sal baie mense verskil met die ideaal vir afskrikking as strafoogmerk. Baie 

mense se dat afskrikking geskrap moet word as strafoogmerk aangesien dit 
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geen waarde het nie. Die huidige vlaag van geweld kan as voorbeeld gebruik 

word. Mense word voor die voet, helder oor dag, doodgeskiet en sagte teikens 

word met bomme aangeval. Die hoogste misdaadsyfer ter wereld kom voor en 

daarom is daar tans niks wat mense afskrik om weer en weer misdaad te pleeg 

nie. Hierdie is uitlatings wat daagliks gehoor word. Die pleit om die herinstel 

van die doodvonnis of die afkondiging van noodtoestande val op dowe ore en kan 

nie verstaan word deur die publiek nie. Volgens hulle word die aspekte wat 

werklik kan afskrik, mis gekyk en daarom heg hulle geen waarde aan afskrikking 

as strafoogmerk nie. 

Die laaste aspek wat onder die relatiewe strafteorie resorteer is 

gemeenskapsbeskerming. Vanaf die vroegste tye beskerm die mens homself. In 

die modeme lewe van vandag, is dit die owerhede se plig om die gemeenskap te 

beskerm. Die staat het dus 'n mandaat om wet en orde te handhaaf. Die publiek 

vereis dit en daarom is alle rolspelers binne die strafregsplegingstelsel betrokke 

by die beskerming van die gemeenskap. Die polisie kan gesien word as eerste 

rolspeler en is direk verantwoordelik vir handhawing van wet en orde. W anneer 

oortreders gearresteer en vervolg word, kom die Departement van Justisie ter 

sprake en deur die hele hofprosedure word bepaal of die oortreder skuldig is of 

nie. Indien hy skuldig bevind word, word 'n gepaste vonnis opgele. Gedurende 

hierdie stap moet die hof besluit oor hoeveel leed aan die gemeenskap gedoen is 

deur hierdie misdryf. Nadat alle aspekte deeglik oorweeg is, ook ten opsigte van 

die omstandighede van die oortreder, besluit die hof om byvoorbeeld 

gevangenisstraf op te le. Hierdeur help die howe op hulle beurt om die 

gemeenskap te beskerm deur 'n persoon vir 'n gegewe tyd uit die gemeenskap 

te verwyder. 

Laastens kom die Departement Korrektiewe Dienste aan die beurt. Veral 

gevangenisstraf en Korrektiewe Toesig is hier ter sprake. Die hof reik 'n lasbrief 
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uit en gee opdrag dat 'n persoon toevertrou word aan 'n gevangenis. Dit sal 

sinneloos wees om die persoon net aan te hou vir die volle tydperk en horn dan 

vry te laat. Tussen die datum van opname in die gevangenis en sy datum van 

ontslag, moet daar beslis iets gedoen word om te verseker dat 'n beter mens aan 

die gemeenskap teruggegee word. As gekyk word na die simboliek van die 

Amptelike Embleem van die Departement Korrektiewe Dienste (sien bylaag 1) 

en spesifiek na die oopgeslane boek tussen twee sleutels beteken die oopgeslane 

boek die moreel- etiese grondslag van korrektiewe geleenthede ter opheffing van 

die persoon en die verbetering van sy gedrag. Die twee sleutels simboliseer die 

tydperk wat die persoon onder die Departement se toesig geplaas is (Nexus, 

Desember 1991 : 13). Met Gevangenisstraf word die oortreder slegs tydelik 

verwyder uit die gemeenskap en moet hy dus in hierdie tyd gerehabiliteer word. 

Hierdie opheffingstaak is die Departement Korrektiewe Dienste se bydrae om die 

gemeenskap te beskerm, nie net vir die huidige tydperk van gevangenesetting nie, 

maar ook as misdaadvoorkoming in die toekoms. 

2.2.2 Die oplegging van gevangenisstraf as strafvorm 

Met die doodstraf en lyfstraf wat ongrondwetlik verklaar is deur die grondwetlike 

hof het gevangenisstraf en korrektiewe toesig die vemaamste strawwe geword 

behalwe boetes, uitstel- en opgeskorting van vonnisse. 

Enige vorm van straf vir misdaad is geregverdig. Selfs in die Bybel (Romeine 

13 vers 4) staan: "want die owerheid is 'n diennaar van God tot jou beswil, maar 

as jy kwaad doen, het jy rede om bang te wees want die owerheid het nie vemiet 

die reg om te straf nie". 

Die oplegging van gevangenisstraf word statuter bepaal deur die Strafproseswet, 

Wet 51van1977. Die verskillende vorme van gevangenisstraf waarvoor in die 
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Suid-Afrikaanse strafprosesreg voorsiening gemaak word (Neser, 1993 : 27), is: 

gevangenisstraf; 

periodieke gevangenisstrraf; en 

onbepaalde vonnis (gewoontemisdadiger) 

Die oplegging van gevangenisstraf kan deur enige hof opgele word (binne sy 

bepaalde jurisduksie) en is 'n algemene strafvorm in Suid-Afrika. In sekere 

gevalle is gevangenisstraf verpligtend en moet dit deur howe opgele word. 

Voorbeelde wat hier genoem kan word, is Artikel 4 (1) van die Wet op 

Gevaarlike Wapens (wet 71van1968) wat bepaal dat 'n persoon bo 18 jaar oud 

tussen twee en agt jaar gevangenisstraf opgele kan word indien hy skuldig bevind 

word aan 'n misdryf waarby 'n gevaarlike wapen gebruik is om 'n persoon te 

dood of te beseer. Ook Artikel 2 van die Wet op Misdrywe teen Burgelike 

Lugvaart (Wet 10 van 1972) bepaal dat 'n persoon wat skuldig bevind word aan 

enige artikel van hierdie wet, tussen vyf en dertigjaar gevangenisstraf opgele kan 

word (Neser, 1993: 28). Volgens Rabie en Strauss (1994: 169) is die minimum 

tydperk van gevangenisstraf wat opgele kan word, vier (4) dae. 

Periodieke gevangenisstraf word gereel deur artikel 285 van die Strafproseswet 

(wet 51van1977) en Artikel 39 van die Wet op Korrektiewe Dienste (wet 111 

van 1998). Hierdie straf kan vir enige oortreding voorgeskryf word waar daar nie 

'n minimum straf voorgeskryf word nie. Die tydperk van periodieke 

gevangenisstraf kan wissel van 100 tot 2000 ure. 'n Minimum van 24 ure per 

tydperk kan uitgedien word (Neser, 1993 : 29). Hierdie bevel moet skriftelik 

deur 'n hof uitgereik word aan die persoon op wie die bevel gedien is en duidelik 

gestel word waar hy moet aanmeld vir die uitdiening van sy vonnis (artikel 285 

(2)(a) van wet 51/77). 

Die derde tipe gevangenisstraf is die onbepaalde vonnis. Hier kan die verklaring 
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tot gewoontemisdadiger as voorbeeld gebruik word. Geen spesifieke 

vonnistermyn is ter sprake nie. Die Staatspresident bepaal wanneer so 'n 

gevangene vrygelaat kan word. Hierdie vonnisopsie kom veral voor by geharde 

misdadigers wat reeds by 'n vorige geleentheid gewaarsku is dat hulle by 

herhaling tot gewoonte- misdadiger verklaar gaan word. Artikel 286(1) en (2) 

van die Strafproseswet (51/77) reel die vonnis (Neser, 1993 : 30). Na 'n 

minimum van sewe (7) jaar uitgedien is, kan parool oorweeg word, maar hang 

die gedrag van die persoon af of hy oorweeg gaan word of nie. 

'n Ander tipe gevangenisstraf wat opgele kan word is vir wanbetaling van 'n 

boete. Artikel 287(1) van die Strafproseswet (51177) bepaal dat 'n hof 

gevangenisstraf kan ople as altematief vir 'n boete. Die tydperk wat opgele word, 

moet binne die bepaalde hof se regsbevoegdheid val (Neser, 1993: 31). 

2.2.3 Die oorsprong van die gevangenis 

In die vorige afdeling is gekyk na watter tipe gevangenisstraf deur howe opgele 

kan word. Nou moet daar ook gaan kyk word na hoe die plekke lyk waar hierdie 

vonnisse uitgedien moet word, waar hulle hulle oorsprong het en hoe die 

"modeme" gevangenis verskil van die eerste gevangenisse wat gebruik is om 

gevangenes in aan te hou. 

Die ontstaan van gevangenisse kan tot ongeveer 200 jaar teruggeneem word. Die 

eerste aanhoudingsplekke was meer vir verhoorafwagtende gevangenes en ook 

oortreders wat deur kerklike howe gevonnis is, aangewend. 

Amerika en Brittanje was die voorlopers in die tot standkoming van 

gevangenisse. Die eerste gevangenis is in Pennsilvanie (Walnutstraatgevangenis) 

gedurende 1 790 voltooi. Die wreedste vorm van isolasie het dan ook beslag 

gevind in die gevangenis. Slegs die vergeldingsgedagte was as oogmerk van 

straf gebruik. 
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Alleenopsluiting, dieetstraf en gevangenesarbeid was aan die orde van die dag 

(Cilliers, 1993: 30). 

Die W alnutstraatgevangenis het aanvanklik goed gewerk, maar oorbevolking het 

gou 'n probleem geword en toestande het vinnig verswak. 'n Groter gevangenis, 

die Cherry Hill gevangenis, is in 1829 voltooi. Nog steeds was kontak tussen 

gevangenes gedurende die dag en nag verbied. Gevangenes is wel toegelaat om 

arbeid te verrig, maar dit het in hulle enkelselle plaasgevind. Gevangenes het 'n 

uur lank oefening per dag gekry in 'n klein stukkie grond agter elke sel, nog 

steeds buite sig van mede gevangenes. Hierdeur kon die gevangenes genoeg tyd 

kry om na te dink oor dit wat hy gedoen het. Gevangenes is dus net aangehou vir 

die voile duur van sy gevangenisstraf. Geen sprake van rehabilitasie was 

aanwesig nie. Hierdie stelsel het bekend gestaan as die Pennsilvanie-stelsel. 

Hier teenoor is die Auburn-stelsel gedurende 1816 gei:mplimenteer en word deur 

Foucault (1977 : 238) as volg beskryf: "The Auburn model prescribed the 

individual cell during the night, work and meals in common, but under the rule 

of absolute silence, the convicts being allowed to speak only to the warders, with 

their permission and in a low voice". Hierdie stelsel het veroorsaak dat verskeie 

gevangenes van hulle verstand af geraak het. 

Gedurende 1823 is 'n nuwe gevangenis in Auburn gebou. Hierdie gebou het 'n 

aantal enkelselle gehad, maar ook groter slaapselle. Dit was die begin van die 

werklike Auburn-stelsel. Die volgende prosedure is gevolg: 

Gevangenes het bedags in groepe in 'n werkwinkel gewerk 

Snags is hulle in afsonderlike selle gehuisves 

Stilte in die werkwinkels en selle is af gedwing en swaar gestraf by 

verontagsaming daarvan (Neser, 1993: 65). 

Beide hierdie stelsels het baie leemtes gehad en gevangenishervorming was 

dringend nodig. Die stelsel van verbanning het groot probleme veroorsaak 
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gedurende die 18de eeu. Ander denkrigtings en aanhoudingwyses het gelei tot 

die "International Prison Conference" wat in 1872 gehou is. Tydens hierdie 

konferensie is intemasionaal na die probleem rondom gevangesetting gekyk 

(Cilliers, 1993 : 30). Die Gladstoneverslag wat in 1895 voorgete is, het gewys 

dat die Britse strafstelsel te swaar op die beginsels van afskrikking rus en dus te 

min aandag gee aan rehabilitasie van die oortreder. 

Straf was altyd opgele ten opsigte van die misdaad wat gepleeg is. Met die klem 

meer op rehabilitasie het daar 'n besliste klemverskuiwing gekom en het dit 

bekend gestaan as die individualisering van straf. Die hoeveelheid straf wat 

opgete word, moet dus ook verband hou met die individu wat gestraf word. 

'n Groot probleem wat tans ondervind word, is oorbevolking van gevangenisse. 

Hervorming kan slegs plaasvind wanneer beheerbare getalle ter sprake is. Die 

lede binne die Departement Korrektiewe Dienste speel ook 'n baie belangrike rol 

in die hervorming van gevangenes (Cilliers, 1993 : 31). 

Ook in Suid-Afrika het straftoemeting en gevangenisse deur baie stadiums van 

verandering en hervorming gegaan. Sedert die ontstaan van die Suid-Afrikaanse 

volk (1652), het Jan van Riebeeck self wet en orde gehandhaaf. Hierdie tydperk 

was geken vir die onmenslike en wrede hantering van straftoediening. Mense is 

tot die dood veroordeel vir geringe oortredings. Die kasteel in Kaapstad kan 

beskou word as die eerste gevangenis in Suid-Afrika. Die Britse ingryping, die 

Tweede Wereldoorlog, Uniewording ensovoorts het ook 'n groot invloed gehad 

op Suid-Afrikaanse gevangenisse (Neser, 1993: 65). Dit was veral die beheer 

oor die Departement van Gevangenisse wat baie gewissel het. By verskeie 

geleenthede is die destydse Gevangenisdiens onder die beheer van die 

Departement van Justisie geplaas en dan weer ingestel as volwaardige 

Staatsdepartement. 

Die Wet op Gevangenisse (wet 8 van 1959), soos gewysig op 1 September 1959, 
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het 'n totaal nuwe bedeling tot gevolg gehad. Artikel 2(2) beskryf die 

verantwoordelikhede van die departement soos volg (Neser, 1993: 68): 

veilige bewaring van gevangenes; 

behandeling en rehabilitasie van veroordeelde gevangenes; 

doeltreffende bestuur van gevangenisse; en 

ander pligte van tyd tot tyd opgedra. 

Dit beteken dus dat Suid-Afrika 'n gevangeniswet (Wet 111/98) het wat gebou 

is op al die vorige wette, maar saamgestel is uit die nuwe elemente wat in 

ooreenstemming is met die modeme penologiese beskouings en die standaard 

minimumreels vir behandeling van gevangenes wat gedurende 1955 deur die 

kongres van die VVO oor die voorkoming van misdaad en die behandeling van 

oortreders in Geneve aangeneem is. 

Met die inwerkingstelling van die Grondwet (Wet 108/1996), is 'n handves van 

menseregte en 'n nuwe wet op Arbeidsverhoudinge (Wet 66 van 1995) ook 

gei:mplimenteer. Hierdie verandering het dus ook implikasies binne die 

Departement Korrektiewe Dienste gehad en moes die vorige wet (wet 8 van 

1959) herskryf word om aan te pas by die nuwe demokratiese Suid-Afrika. 

Hierdie nuwe Wet op Korrektiewe Dienste (wet 111van1998) is reeds aan die 

parlement voorgele en goedgekeur deur die Staatspresident (Staatskoerant 

volume 401, no. 19522 gedateer 27 November 1998). 

2.2.4 Gevangenisbestuurstyle 

Binne die Suid-Afrikaanse opset is gevangenisbestuur oor die jare hoofsaaklik 

op 'n militere grondslag bedryf. Dit het dan ook aanleiding gegee tot 

burokratiese bestuurstyle. Die gesag is streng volgens die hirargie van bo na 
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onder toegepas. Duffee (Neser, 1993 : 81) wys ook daarop dat organisasie

ontwikkeling ten opsigte van gevangenisse ook selde begin is deur 

gevangenisarnptenare. Verandering is slegs aangebring wanneer druk van buite 

toegepas word. 

Anders as by 'n maatskappy wat winste as oogmerk het en met produkte werk, 

werk die Departement Korrektiewe Dienste met mense. Mense wat op baie 

gebiede deur die samelewing verwerp is. Misdadigers is die kliente en daarom 

is dit duidelik dat gevangenisbestuurders op 'n heel ander manier moet bestuur 

as byvoorbeeld 'n bestuurder by 'n fabriek waar bande vervaardig word. Ook ten 

opsigte van die personeel is daar uit die aard van die saak verskille. In 'n fabriek 

doen die meeste werkers slegs produksiewerk en is die bestuursfunksies beperk 

tot 'n bestuurspan. Binne die Departement Korrektiewe Dienste is daar ook 

verteenwoordigende bestuurspanne, maar elke lid, tot op grondvlak, is eintlik 'n 

bestuurder aangesien daar met mense gewerk word en bestuursbesluite op die 

ingewing van die oomblik gemaak moet word. 

Etziono (Neser, 1993 : 81) skryf dat bykans al die gesag binne korrektiewe 

instansies by personeel berus en dat gevangene se samewerking en inskiklikheid 

af gedwing word. Voorstelle is gemaak om gevangenes deel te maak van die 

besluitnemingprosesse wat hulle direk raak. Aangesien veilige bewaking van 

gevangenes die primere doel is kan insette van gevangenes wel verkry word, 

maar dat finale besluitneming nog steeds by die personeel berus. Later in hierdie 

hoofstuk word gevangenes- en rekreasiekomitee's in meer detail bespreek. 

Hierdie komitee's is juis in die lewe geroep om gevangenes ook 'n se te gee in 

die aspekte wat hulle direk raak. 

Die tradisionele bestuurstyl van burokrasie is nie meer so aanwesig nie, maar 

word tog vandag nog by sekere gevangenisse toegepas, al is dit in 'n mindere 

mate. Hierdie bestuurstyl het veral gekwyn na demilitarisering op 1 April 1996. 
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Binne die nuwe demokratiese Suid-Afrika moes verandering ook in die 

bestuurstyle van die Departement Korrektiewe Dienste plaasvind. Die wet op 

Arbeidsverhoudinge (Wet 66/1995), die totstandkoming van 

werknemersorganisasies en die Handves van Menseregte (Wet 108/1996) het 

verandering genoodsaak. Die huidige tendens is deelnemende bestuur en 'n "oop 

deur" beleid waarby alle rolspelers betrek word alvorens 'n bestuursbesluit 

geneem word. Die bestuurder neem nog steeds die finale besluit, maar eers nadat 

hy insette van alle kante gekry en verwerk het. Hierdie manier maak dit ook 

makliker vir die bestuurder om die regte besluite te neem. 

Laastens kan gekyk word na die term, eenheidsbestuur. Eenheidsbestuur word 

vir die afgelope paar jaar toegepas, maar slegs by die gevangenisse waar die 

infrastruktuur dit toelaat. Dit is baie moeilik om eenheidsbestuur toe te pas by 

'n "ou" gevangenis wat horn nie daartoe leen om eenhede afsonderlik te bestuur 

nie. Hierdie tipe bestuur kan egter goed wees onder die ideale toestande. Kleiner 

hoeveelhede gevangenes word per eenheid aangehou en spesifieke personeel 

word per eenheid toegewys. Die handhawing van goeie dissipline en die aanbied 

van behandelingsprogramme kom tot sy reg en die lid- gevangene verhouding 

word ook hierdeur verhoog. Dit alles help om rehabilitasie van die oortreder te 

bewerkstellig aangesien meer persoonlike aandag aan elke gevangene gegee kan 

word. Eenheidsbestuur het dus verskeie voordele, maar ook sy nadele soos hoe 

kostes om die regte infrasturktuur daar te stel en meer personeel word ook 

benodig aangesien eenhede onafhanklik bestuur word. 

In ondergenoemde skematiese voorstelling word die bestuurswiel gebruik om die 

verskillende bestuursfunksies aan te toon: 
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Mense 
Materiaal 
Masjinerie 
Metodes 

Moneteremiddels 
Markte 

DINAMIKA 

BESTEMMING 

Doelstellings en 
doelwitte van die 

-----c::===~:::::=- ondememing 

FIGUUR 2 : Bestuurswiel 

Uit bogenoemde voorstelling is dit duidelik dat hierdie bestuursfunksies nie as 

afsonderlike komponente hanteer kan word nie, maar dat 'n wisselwerking 

daartussen sal hydra tot goeie bestuur. Vervolgens word die vier 

bestuursfunksies naamlik beplanning, organisering, bevelvoering en beheer 

kortliks bespreek: 

Beplanning 

Elke bestuurder moet goeie beplanning kan doen ten einde doelwitte te 

stel en daarby uit te kom. Beplanning behels dus die stelling van 

doelwitte wat binne 'n sekere tyd bereik wil word. In die beplanningsfase 

moet daar ook gekyk word na watter hulpbronne beskikbaar is om hierdie 

doelwitte te behaal binne die tyd wat daarvoor gestel is. 
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Organisering 

Nadat die beplanning afgehandel is moet die doelwitte en hulpbronne 

teen mekaar opgeweeg word en pligte toegewys word aan persone. 

Delegering is dus bier baie belangrik aangesien 'n bestuurder nie al die 

werk alleen kan doen nie. 

Bevelvoering 

Tydens hierdie funksie word die take uitgevoer. Die persoon in bevel lei 

hierdie uitvoering deur ondergeskiktes te motiveer en aan te moedig om 

hul bes te lewer. Hierdie fase kan as die belangrikste beskou word 

aangesien dit die periode is waar die take uitgevoer word wat uiteindelik 

sal bepaal of daar by die doelwitte uitgekom gaan word binne die gegewe 

tyd. 

Beheer 

Die bestuurder moet beheer uitoefen oor die hele aksie. Tydens 

beplanning word gese wat gedoen gaan word. By organisering word 

gekyk na wat gedoen moet word en wie dit gaan doen. Tydens die 

bevelvoeringfase moet toegesien word dat mense positief en gerig bly op 

die doelwitbereiking. Die beheerfase sluit al die vorige stadiums in 

aangesien die bestuurder deurentyd goeie beheer moet uitoefen oor die 

hele proses ten einde doelwitte te bereik. 

Dit kan dus net weer beklemtoon word dat hierdie bestuursfunksies in 

wisselwerking met mekaar 'n eenheid vorm binne goeie bestuur van enige 

organisasie. 
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2.2.5 Die Korrektiewe proses as deel van strafregspleging 

Binne die strafregsplegingstelsel is drie hoofkomponente aanwesig, naamlik die 

Suid-Afrikaanse Polisie Diens met sy vertakkings, die Departement van Justisie 

en die Departement Korrektiewe Dienste. 

Die polisie is verantwoordelik vir die arrestasie van oortreders. W anneer die 

oortreder voor die hof gebring word, raak die Departement van Justisie deur 

middel van die howe betrokke vir die skuldigbevinding en vonnis van die 

oortreder. Nadat die persoon gevonnis is, dien hy sy straf gewoonlik uit binne 

'n gevangenis of op korrektiewe toesig. Dit is hier waar die Departement 

Korrektiewe Dienste ter sprake kom. 

Die gedeelte van die strafregsplegingsproses wat na skuldigbevinding volg, staan 

bekend as die korrektiewe proses. Figuur 3 toon die hoofmomente in die 

korrektiewe proses (Neser, 1993 : 57): 

Korrektiewe toesig 

Terugtrekking 

~----111> .... WoobetaHo~ 
Appel 

FIGUUR 3 : Die korrektiewe proses 

Terugtrekking 

Amnestie 
Begenadiging 

Terug in 
gemeenskap 

Deur die gevangene uit die gemeenskap te verwyder word nie net die 

gemeenskap beskerm nie, maar word daar aandag gegee aan die oortreder self en 

word alles 
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moontlik gedoen om die persoon se gedrag te probeer verander, sodat hy by 

vrylating kan herinskakel in die gemeenskap sonder om weer in misdaad te 

verval. Deur die gevangene in 'n gevangenis te hou, word sy veiligheid teen die 

gemeenskap ook verseker. Die gemeenskap kry dus nie die kans om reg in eie 

hande te neem nie. 

Die doel van die Departement Korrektiewe Dienste is om gemeenskapsorde en 

gemeenskapsveiligheid te bevorder deur gevangenes volgens neergelegte 

voorskrifte te hanteer. Die vraag of hierdie departement slaag in sy doel om 

oortreders te rehabiliteer hang saam met positiewe gedragsveranderings. Die 

mate waarin positiewe gedragsverandering bewerkstellig word, bepaal hoe goed 

daar geslaag word met rehabilitasie. 

Eldefonso (Neser, 1993 : 58) onderskei drie strategiee vir korrektiewe 

gedragsverandering, naamlik korrektiewe inskiklikheid, identifikasie en 

internalisering. Hierdie drie strategiee word kortliks bespreek: 

Korrektiewe inskiklikheid 

Inskiklikheid tot gedragsverandering word verkry deur die toepassing van 

sanksies en nie soseer deur die besef dat die oortreder verkeerd was nie. 

Dit is die werk van korrektiewe beamptes om die gevangene 

wetsgehoorsame gedragspatrone aan te leer. Positiewe sowel as 

negatiewe beheermaatreels word hiervoor gebruik. Verbreking van 

voorskrifte word gestraf en nakoming daarvan beloon. 

Korrektiewe identifikasie 

Verandering van gedrag is baie moeilik en die oortreder sal slegs 

verander indien hy homself kan identifiseer met wetsgehoorsame 

gedragspatrone. Hierdie gedragspatrone word deur middel van assosiasie 
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en identifikasie met korrektiewe beamptes aan die oortreder oorgedra. 

Korrektiewe intemalisering 

Hierdie strategie maak nie soseer gebruik van korrektiewe beamptes om 

gedragsverandering te bewerkstellig nie. Die dag wanneer die gevangene 

vrygelaat word, is hy op sy eie en dan is daar niemand om horn te help 

met gedragsaanpassings nie. Hierdie strategie van gedragsverandering 

het dus ten doel om wetsgehoorsame en aanvaarbare waardes deel te 

maak van sy eie waardesisteem (intemaliseer). W anneer hy die dag 

vrygelaat word, is hierdie waardes deel van horn en kan hy makliker 

aanpas in 'n wetsgehoorsame gemeenskap. 

2.3 Meganismes om Gevangenisdissipline in stand te hou 

Die Departement Korrektiewe Dienste streef daama om 'n beter mens aan die 

gemeenskap terug te gee as die wat hy ontvang het. Om dit te bewerkstellig, is 

rehabilitasie nodig. Een van die boustene van rehabilitasie is sekerlik goeie 

dissipline. 

N eser (1993 : 265) noem dat die gevangenislewe gedwonge inperking van 

vryheid veroorsaak. Dit skep 'n onnatuurlike gemeenskap wat baie hoe eise aan 

die gevangenisstelsel stel. Ordelikheid is een van die belangrikste faktore vir die 

suksesvolle bedryf van 'n gevangenis en die veilige bewakingsfunksie. 

Ordelikheid word bewerkstellig deur die handhawing van gesonde dissipline. 

Die lid speel ook 'n groat rol in die bereiking van orde en dissipline onder 

gevangenes. Daar word van die veronderstelling uitgegaan dat die gevangene die 

lid se goeie voorbeeld sal volg, in die gevangenis en na vrylating en sy eie lewe 

daarvolgens sal rig. Die dissipline van lede en die voorbeeld wat hulle stel vir 
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gevangenes speel ook 'n baie belangrike rol in die dissipline en uiteindelike 

rehabilitasie van gevangenes. Hierdie aspek sal volledig in hoofstuk 3 bespreek 

word. 

'n Ander belangrike oogmerk by die dissiplinering van gevangenes moet wees 

om sy selfrespek te bevorder en 'n verantwoordelikheidsin by horn te kweek. 

Dissiplinering van gevangenes kan nie net van een kant af kom nie. Die 

gevangene moet saamwerk op hierdie gebied. Dissiplinering is ook nodig 

omrede baie gevangenes (veral gedragsmoeilike persone) glad nie aan dissipline 

glo nie en daarom ook altyd probeer om gesag te ondermyn en deur voortdurende 

swak gedrag dit baie moeilik maak vir ander gevangenes sowel as vir die 

eff ektiewe bestuur van die gevangenis. 

Die volgende rolspelers is hoofsaaklik verantwoordelik vir dissipline onder 

gevangenes: 

Elke lid van die Departement Korrektiewe Dienste 

Die inrigtingskomitee 

Die dissiplinere (tug) komitee 

Paroolrade 

Korrektiewe rade. 

Hierdie komponente werk baie nou saam en word nie as enkel af delings bedryf 

nie. Hulle is gedurig in wisselwerking met mekaar om as 'n eenheid die 

gemeenskaplike doel, naamlik gevangenesdissipline te bereik. 

2.3.1 Die Veilige Bewakingsklassifikasiestelsel 

Sekerheidsklassifikasie word gereel deur artikel 29 van die Wet op Korrektiewe 
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Dienste (Wet 111/1998). 

Duckitt en du Toit (Neser, 1993: 254) noem dat: "In penologie verwys word na 

die term, klassifikasie, as die proses waardeur gevangenes in groepe verdeel word 

volgens veranderlikes wat die verskillende bantering van die onderskeie groepe 

regverdig. 

Met veilige bewakingsklassifikasie word gepoog om gevangenes in sekere 

homogene groepe te verdeel ten einde behandeling te vergemaklik, maar ook om 

veilige bewaring te verseker. Die primere verantwoordelikheid van die 

Departement Korrektiewe Dienste is die veilige aanhouding van gevangenes. 

Jarves (1978 : 139) se dat: "The main purpose of security classification is to 

manage and controle offenders". 

Die eerste stap in hierdie proses is om elke gevangene te klas binne 'n veilige 

bewakingskategorie. Die drie kategoriee waarin onderskei word, is maksimum-, 

medium- en minumumbewaking. Hierdie taak vorm deel van die werksaamhede 

van die inrigtingskomitee. Dit is egter nie net aanhoudingskategoriee wat aandag 

geniet binne die klassifikasiestelsel nie. Aspekte soos werkstoewysing, 

gratifikasie en voorregtegroepe geniet ook aandag. Gespesialiseerde 

vakkundiges soos byvoorbeeld maatskaplikes lewer ook insette wanneer 'n 

gevangene geklassifiseer word aangesien die deurloping van 

behandelingsprogramme ensovoorts ook aandag moet geniet. 

Korrektiewe Dienste, Order B : Hoofstuk II noem dat: "Die klassifikasiestelsel 

nie staties is nie, maar voorsiening maak vir herevaluering en herklassifisering 

op 'n gereelde grondslag. Die veilige bewakingsklassifikasie van gevangenes 

geskied so gou as moontlik na opname en met behulp van 'n objektiewe 

meetinstrument (G356 vorm) waarvolgens gevangenes in maksimum-, medium

en minimum bewakingskateforiee ingedeel word (sien bylaag 2). Die G356-vorm 

is so ontwerp dat bepaalde gewigte aan risikofaktore toegeken word en die 

somtotaal daarvan 
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is deurslaggewend om die veilige bewakingsklassifikasie vas te stel. 

Vervolgens word gekyk na die werksaamhede van die inrigtingskomitee 

metspesifieke verwysing na veilige bewakingsklassifikasie van gevangenes: 

Die gevangene word opgeneem in die gevangenis en moet binne sewe (7) dae 

voor die inrigtingskomitee verskyn. 

Gevangenes met vonnisse tot onder twee (2) jaar gevangenisstraf word tydens 

hierdie eerste sitting toegewys vir arbeid. Gevangenes met vonnisse van twee (2) 

jaar en langer se veilige bewakingsklassifikasie moet bepaal word aan die hand 

van 'n G356-vorm. Hy word as 'n B-groep geklas en is vir drie (3) maande 

onder observasie. Gedurende hierdie drie (3) maande periode sien die 

maatskaplike werker horn op aanbeveling van die hof (in sommige gevalle) om 

te bepaal watter programme deurloop moet word. 

Soos die Voorsitter, sekretaris, seksielid en mediese beampte maak die 

maatskaplike werker ook deel uit van die inrigtingskomitee. 

Na die drie (3) maande observasie verby is, verskyn die gevangene weer voor die 

inrigtingskomitee. 'n Dagboekstelsel op die rekenaar verseker dat alle 

gevangenes wat onder observasie is, na drie (3) maande weer voor die 

inrigtingskomitee verskyn. By hierdie sitting is die teenwoordigheid van die 

maatskaplike werker baie belangrik aangesien die vordering met die aanbied van 

programme gemonitor word. 

Spantoewysing, gratifikasie en krediete word ook tydens hierdie sittings 

toegeken. 

Alle maksimum geklassifiseerde gevangenes word onmiddelik oorgeplaas na 'n 

maksimumgevangenis vir verdere aanhouding. Medium geklassifiseerde 

gevangenes word toegewys vir verskillende spanne. Hierdie gevangenes kan ook 

buite die gevangenis werk onder toesig van permanente lede (ongeag hulle vorige 

of huidige oortredings). 

Gevangenes kan ook buite die gevangenisterrein in "dorpspanne" of 
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"buitespanne" werk onder toesig van tydelike bewaarders wat spesiaal vir die 

doel aangestel word. Die kreteria waaraan voldoen moet word is strenger as die 

ten opsigte van spanne op die terrein. Gevangenes wat vonnisse uitdien vir 

verkragting, ontvlugting of baie aggressiewe misdade pleeg, kwalifiseer nie vir 

'n buitespan nie. Dit geld vir huidige vonnisse sowel as vorige veroordelings. 

Ondergenoemde tabel toon watter tydperk van die huidige vonnis eers uitgedien 

moet word alvorens 'n buitespan aan so 'n gevangene toegeken kan word. 

Deurlopende goeie gedrag gedurende hierdie tydperk is 'n voorvereiste: 

I 

Vonnislengte 

I 

Tydperk van vonnisuitdiening voor 

plasing op buitespan 

0 - 6 maande Dadelik 

Bo 6 maande - onder 2 jaar Na 1/6 van vonnis 

2 jaar - onder 4 jaar Na lfai van vonnis 

4 jaar - 6 jaar Na % van vonnis 

Meer as 6 jaar Moet eers oor goedgekeurde 

vrylatingsdatum beskik 

TABEL 1: Spantoewysing ten opsigte van buitespanne 

Die doel moet hierdie wyse van spantoewysing is om ook op hierdie manier 

dissipline onder gevangenes te bewerkstellig. Elke gevangene wil graag op 'n 

buitespan werk aangesien hy meer "vry" voel wanneer hy buite die mure van die 

gevangenis en ook buite die terrein kan werk. Hy moet dus vir die gedeelte van 

sy straf wat hy eers moet uitdien om te kwalifiseer vir 'n buite span goeie gedrag 

openbaar. Die gevangene moet sy buitespan egter verdien en is goeie gedrag 

verpligtend. Deur hierdie optrede leer die gevangene dat hy sy regmatige plek 
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daarbuite in die gemeenskap ook moet verdien deur wetgehoorsaam op te tree. 

Op hierdie wyse kan dissipline tot misdaadvoorkoming lei. 

Die tweede aspek wat bespreek word in die werksaamhede van die 

inrigtingskomitee is die toekenning van gratifikasie. Alle gevangenes wat arbeid 

verrig, ontvang maandelikse gratifikasie. Hierdie gratifikasie word op die basis 

van "geen werk, geen betaling" hanteer. Gevangenes se die geld is wel min, 

maar baie gevangenes se families is ver of het nie die finansiele vermoe om geld 

in te betaal op 'n gevangene se gevangeneskontant nie. Oor 'n periode van vyf 

(5) jaar binne 'n gevangenis, kan hierdie klein bedraggie handig te pas kom. Die 

volgende tariewe is ter sprake: 

I SKAAL I *BED RAG I TIEPE ARBEID I 
Vlak I kerf I R 7.70 (R0.35 per dag) Alle ongeskoolde 

Vlak I kerf II R14.30 (R0.65 per dag) arbeid (Terreinspanne 

Vlak I kerf III R22.00 (Rl.00 per dag) en skoonmakers) 

Vlak II kerf I R36.30 (Rl.65 per dag) Alle gevangenes wat 

Vlak II kerf II R41.80 (Rl.90 per dag) gekwalifiseerde werk 

Vlak II kerf III R48.40 (R2.20 per dag) doen en dit word 

bevestig deur die lid, 

maar nie oor 'n 

kwalifikasie beskik nie 

Vlak III kerf I R62. 70 (R2.85 per dag) Alle gekwalifiseerde 

Vlak III kerf II R 72.60 (R3.30 per dag) vakmanne, kokke en 

kelners met bewys van 

kwalifikasie 

TABEL2: Gratifikasietariewe 
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* -Bedrag per dag uitgewerk op 22 werksdae 

Gratifikasie is vir baie gevangenes die enigste inkomste wat hulle het. Die 

Departement Korrektiewe Dienste voorsien wel in die basiese behoeftes, maar 

elke individu is af en toe lus vir iets anders as die daaglikse rantsoen. 'n 

"Winkel" word in die meeste gevangenisse bedryf deur die ledeklub. Op hierdie 

wyse kan gevangenes aankope doen, maar het hulle uit die aard van die saak geld 

nodig daarvoor. Dit is hier waar die gratifikasie ter sprake kom. Dissipline word 

ook op hierdie wyse verkry aangesien gevangenes gretig is om arbeid te verrig 

teen "betaling". Die gevangene leer ook hierdeur dat jy niks verniet kry in die 

lewe nie. As jy werk kan jy daaruit 'n bestaan maak en sal dit nie nodig wees om 

misdaad te pleeg om te oorleef nie. Die uitbetaling van gratifikasie kan dus 'n 

positiewe invloed he op dissipline. Die teenoorgestelde is ongelukkig ook waar. 

Lede wat met verlof is of vir lang tye afsiek is, veroorsaak dat gevangenes nie 

kan gaan werk nie en op die manier hul gratifikasie verbeur. 

Die laaste aspek wat in hierdie afdeling bespreek word is die werking van die 

inrigtingskomitee. Die voorskrif bepaal dat alle gevonniste gevangenes die 

inrigtingskomitee ten minste 2 keer per jaar moet sien. Dit word gedoen om te 

bepaal of die gevangene se gedrag en aanpassing na wense is. 

Tydens die halfjaarlikse sittings word gevangenes ook gewaarsku teen 

ontvlugtings, tugoortredings, aanrandings, sodomie, die gevare van vigs 

ensovoorts. Dit word ook duidelik aan die gevangene gestel dat goeie gedrag tot 

sy eie voordeel sal wees. Die maatskaplike werker lewer ook 'n inset oor die 

programme wat hy deurloop, hoe gereeld hy inskakel daarby en of dit enige 

impak het op horn. Die lid in wie se span hy werk lewer ook insette sowel as die 

seksielid waar die gevangene aangehou word. Dit hang dus van die gevangene 

self af of hy vroeer op parool wil gaan of nie. Nie net sy vrylatingsdatum nie, 

maar ook sy omstandighede binne die gevangenis word tot 'n mate deur homself 

bepaal. 
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Tussen die halfjaarlikse sittings sien die inrigtingskomitee ook gevangenes wat 

tugoortredings gepleeg het of selfs gevangenisoortredings soos besit van dagga, 

ontvlugtings ensovoorts wat in 'n "buite hof" gevonnis is. Hierdie tipe 

oortredeing kan lei tot degradering in voorregtegroep. 

Die inrigtingskomitee maak ook aanbevelings na die Hoof van die Gevangenis 

met betrekking tot menslikheidsverlof (vir 'n begrafnis van 'n familielid), 

naweekverlof en die goedkeuring van sekere gevangenes as monitors. 

Uit bogenoemde bespreking kan af gelei word watter belangrike rol die 

inrigtingskomitee speel binne elke gevangenis. Die infrastruktuur van baie 

gevangenisse leun horn nie daartoe om eff ektiewe skeiding van gevangenes toe 

te pas nie. Hierdie skeiding vind tog in 'n mate plaas en help om gevangenes met 

soortgelyke omstandighede te groepeer en dra dit by tot beter behandeling van 

gevangenes wat die uiteindelike rehabilitasie kan verbeter. Die veilige 

bewakingsklassifikasie maak skeiding van gevangenes dus moontlik en help om 

gedragsaanpassings te verbeter binne inrigtingsverband. 

2.3.2 Die voorregtestelsel vir gevangenes 

Die gevangene het sy vryheid misbruik en daar is beperkinge op die gebruik 

daarvan geplaas. Daar is ook altyd diegene wat gesag wil ondermyn en dit 

moeilik maak vir die lid sowel as medegevangenes. Dissipline moet gehandhaaf 

word binne elke gevangenis en daarom is dit lede se taak om toe te sien dat 'n 

opheffingstaak plaasvind terwyl die gevangene sy straf uitdien. Die rol van die 

lid is baie belangrik aangesien hy daagliks in direkte kontak is met die 

gevangene. Reid (1988 : 508) noem dat: "Guards still play a crucial role in 

internal control. They have the most extensive contact and perhaps the greatest 

impact on inmates ... ". 

Hierdie lede moet egter van sekere meganismes gebruik maak om hul doelwitte 
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te bereik. Dit is hier waar die voorregtestelsel ter sprake kom. Gevangenes het 

vandag baie regte waarop hulle kan aandring, maar 'n voorreg is nie afdwingbaar 

nie. 'n Voorreg moet verdien word. Dit is egter nodig om vroeg in hierdie 

afdeling reeds duidelik te onderskei tussen regte en voorregte. Daar is 'n besliste 

verskil aangesien 'n gevangene kan aandring op sy regte. Dit mag horn ook nie 

ontneem word nie. Hierdie regte word by wet bepaal deur byvoorbeeld die 

grondwet, die handves vir menseregte, die standaard minimum reels ensovoorts. 

Aan die ander kant word voorregte gegee, maar kan dit ook weggeneem word. 

Hierdie hulpmiddel kan dissipline positief bei:nvloed aangesien goeie gedrag sal 

veroorsaak dat meer voorregte gegee word en swak gedrag die wegneem van 

voorregte tot gevolg sal he. 

Voorregte kan aan gevangenes gegee word, maar 'n teenprestasie moet ook 

gelewer word. Die aantal voorregte wat 'n gevangene kan verdien, hang af van 

sy gedrag en aanpassing binne die gevangenis. Die voorregtestelsel is dus 'n 

belangrike hulpmiddel in die hand van die Hoof van die Gevangenis. 

Korrektiewe Dienste Order, Afdeling B(V)(3) noem dat: "Die doelstelling van 

die voorregtprogram primer gaan oor aansporing tot goeie gedrag van 

gevangenes wat 'n ordelike en veilige gevangenisbevolking sal verseker". 

Die voorregtestelsel is verdeel in twee hoof groepe, naamlik individuele- en 

groepsvoorregte. Individuele voorregte behels die groepering van gevangenes 

in A, B, C of D groepe. Elke groep het sy eie stel voorregte soos besoeke, briewe 

skryf en ontvang, telefoonoproepe ensovoorts. Groepvoorregte behels weer 

aspekte soos sport en speletjies, die kyk van video's, die besit van 

musiekinstrumente ensovoorts. 

In 'n artikel, Wold Prison News (De Villiers, 1988: 33) word voorregte in die 

Kubaanse Gevangenisstelsel bespreek. Gevangenes aldaar het die reg tot 

professionel, tegniese en kulturele kwalifikasies. Mans- en vroue gevangenes 

mag mekaar ontmoet om verhoudings/vriendskapsbande te verbeter en 
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gevangenes mag briewe skryf aan familie en ook besoeke en sekere soorte 

goedere ontvang. 

Die nuwe wet op Korrektiewe Dienste, Wet 111/98, maak ook voorsiening vir 

sekere voorregte aan gevangenes soos byvoorbeeld kontak met die gemeenskap, 

Artikel 13 en leesstof aan gevangenes, artikel 18. 

In die vorige af de ling is gekyk na die werksaamhede van die inrigtingskomitee 

en spesifiek na die toewysing van gevangenes deur middel van die veilige 

bewakingsklassifikasiestelsel. Nadat gevangenes gegroepeer is, kan voorregte 

aan elke groep gegee word (wat van groep tot groep verskil). Die toestaan van 

voorregte word in hierdie afdeling bespreek en in die volgende afdeling word 

gekyk na die dissiplinestelsel vir gevangenes waar voorregte weer weggeneem 

kan word vir swak gedtag. Hieruit is dit duidelik dat die genoemde drie afdelings 

een gemeenskaplike doel het, naamlik dissipline binne gevangenisse. 

2.3.2.1 Die verskil tussen die vorige en nuwe stelsel 

Veral vanaf April 1994 het voorregte aan gevangenes begin verander. Meer 

toegewings is gemaak. Met die inwerkingstelling van die grondwet (Wet 

108/1996) en veral die handves van menseregte, is gevangenes direk hierdeur 

geraak. 

Binne die Departement Korrektiewe Dienste het dit algemene spreuktaal geword 

dat die apartheidsjare veroorsaak het dat alle voorregte van gevangenes 

weggeneem is. Televisie is byvoorbeeld in alle gemeenskaplike selle toegelaat. 

M-Net dekodeerders is uit rekreasiefondse gelnstalleer en versprei na alle selle. 

Publieke telefone is gelnstalleer en gevangenes kon na willekeur telefoonoproepe 

maak. Besoeke aan gevangenes is verander dat die aantal besoeke per maand 

onbeperk is. Groot hoeveelhede kruideniersware kon tydens besoeke ingebring 

word. Hierdie vergunnings het dit moeilik gemaak om goeie beheer oor 
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gevangenes uit te oefen. Tydens besoektye oor naweke is onbeheerbare 

hoeveelhede besoeke hanteer en groot hoeveelhede pakkies moes deursoek word. 

Die grootste probleem was 'n personeeltekort. Veral oor naweke wanneer nog 

minder lede aandiens is, word hierdie probleem ondervind. Die lid wat pakkies 

moes deursoek, moes byvoorbeeld bakke met gekookte kos deursoek. Dit was 

uiters moeilik aangesien dit nie reg/hig'ienies so wees om in die kos te krap nie. 

Later is uitgevind dat mandrax tablette binne in die gekookte kos ingesmokkel 

is. Tydskrifte, koerante en boeke kon ook ingebring word. Geld is binne-in 

tydskrifte vasgeplak en het veroorsaak dat elke bladsy deurgeblaai moes word. 

Die verslapping in die toestaning van voorregte het geweldig baie probleme 

veroorsaak. Korrektiewe Dienste Order B (V) (3) (e) (ii) noem dat die daarstelling 

van fasiliteite deur die Area Bestuurder gestel moet word. Dit moet egter 

meetbare doelwitte wees wat aan Hoofde van gevangenisse gestel word. 

Ten opsigte van besoeke kon 'n A-groep gevangene 48 besoeke per jaar, van 40 

minute elk toegestaan word. B-groepe kon 36 besoeke van 30 minute elk, C

groepe 24 besoeke van 30 minute elk en D-groepe 12 besoeke van 30 minute elk 

ontvang. Die voorregtestelsel is dus gebasseer op die groep waarin 'n gevangene 

verkeer. Geen beperking is egter geplaas op die hoeveelheid briewe, 

verjaardagkaartjies ensovoorts nie. Telefoonoproepe was wel gerekordeer en 

oproepe mag nie langer as 10 minute wees nie, maar daar was geen beperking op 

die aantal oproepe per maand nie. Aankope van gevangenes is wel beperk tot 'n 

bedrag van Rl00.00 vir A-groep gevangenes, R60.00 vir B-groepe, R40.00 vir 

C-groepe en R20.00 vir D-groepe per maand. Gevangenes kan ook die keuse 

uitoefen of hulle hulle juweliersware by hulle wil dra of dat dit as waardevolle 

artikels bewaar word tot sy ontslag. 

Korrektiewe Dienste Order B(V)(3)(k) noem dat hierdie voorregte of 

vergunnings ingetrek kan word as gevolg van swak gedrag. In groepsverband 

kan groepsvoorregte ook ingetrek word. Die intrek van voorregte word volledig 
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in die volgende af de ling bespreek. 

• Op 1 Oktober 1997 word alle gevonniste gevangenes as A-groep gevangenes 

geklassifiseer. Dit beteken dat hulle die hoogste aantal voorregte verdien soos 

byvoorbeeld kontakbesoeke, skryf van briewe, telefoonoproepe ensovoorts. 

Hierdie vergunnings geld slegs vir volgehoue goeie gedrag. Swak dissipline sal 

veroorsaak dat die gevangene gedegradeer word en sal dus baie voorregte 

verloor. Hierdie werkswyse is juis ingestel op die grondslag van hoe rneer die 

gevangene kry, hoe rneer kan van horn weggeneern word wanneer sy gedrag nie 

na wense is nie. 
~\Mt~<, UC ,A.aJ 
Die verslapping in die toestaan van voorregte het nie regtig dissipline verbeter 

soos wat verwag is nie. Gevangenes het dit as 'n reg beskou en wou in opstand 

korn as van die voorregte weggeneern word as gevolg van swak gedrag. 

Stelselrnatig is rneer en rneer beleidstukke binne die Departernent Korrektiewe 

Dienste versprei waarin voorregte minder gernaak word. Dit wou voorkorn of die 

beleidrnakers begin besef het dat 'n gevangenis 'n instelling is waar straf vir 

rnisdaad uitgedien word. Die publiek verwys na die gevangenis as 'n "5-ster 

hotel". Hulle is van rnening dat baie van die gevangenes se lewensstandaarde 

baie swakker buite die gevangenis is. Dit rnoedig die oortreder aan om weer 

rnisdaad te pleeg aangesien dit "lekker" is in die tronk. Beleid ten opsigte van 

die voorregtestelsel rnoes dus indringend ondersoek word. 
C V<>r·•"-tlk. 

~Die hele Korrektiewe Dienste Order B(V)(3): Voorregte aan gevonniste 

gevangenes: is herskryf en deur die Bestuursraad goedgekeur na konsultering met 

al die belangegroepe. Die nuwe voorregtestelsel is met ingang van 1 N overnber 

1998 ge"irnplernenteer. 

Baie voorregte is weggeneern of minder gernaak. Dit wil voorkorn of die 

voorregte van gevangenes voor April 1994 tog nie so verkeerd was, as wat 

aanvanklik gerneen is nie. Die rnenslike behandeling van gevangenes kan nie 

oorbeklerntoon word nie. Behandeling van gevangenes om rehabilitasie te be-
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werkstellig is goed, maar vergelding moet ook nie uit die oog verloor word nie. 

Die owerhede is dit aan die gemeenskap verskuldig. 

Daar is gedurende November 1997 besluit om die voorregtestelsel ten opsigte 

van gevonniste gevangenis te wysig. Daar is nie weggedoen met die ou stelsel 

slegs omrede die publiek daama verwys as 5-ster hotelle nie, maar aangesien 

oorbevolking en moontlike misbruik/korrupsie daaruit kon voortspruit. 

In die Nexus (Ramafoko, 1998 : 10) het 'n artikel verskyn; New Privilege 

System, waarin die doel van die nuwe stelsel omskryf word: 

die moontlikheid van korrupsie te minimaliseer 

die invloei van ongeoorloofde artikels te minimaliseer 

die daarstelling van 'n praktiese en effektiewe voorregtestelsel wat 

toegepas kan word binne 'n gevangenis wat oorbevolk is 

om 'n veilige omgewing te skep vir gevangenes sowel as lede 

effektiewe aanhouding van gevangenes binne die verskillende veilige 

bewakingskategorie. 

Die nuwe voorregtestelsel maak ook net voorsiening vir drie veilige 

bewakingskategorie, naamlik A, B en C-groepe. Die vorige stelsel het tussen 

vier kategorie onderskei. 

By opname word gevonniste gevangenes geklas as B-groepe. Binne hierdie 

groep word 36 nie-kontak besoeke per jaar toegestaan van 45 minute elk. Ten 

opsigte van telefoonoproepe word elke oproep van hoogstens 10 minute as 'n 

besoek bekou. Ses addisionele oproepe mag egter per jaar gemaak word. Geen 

inkomende oproepe mag ontvang word nie. Briewe geskryf en ontvang, is 

onbeperk. 'n Gevangene wat as B-groep geklas is mag R150.00 in sy besit he vir 

aankope by die gevangeniswinkel. Gedurende Desember maande word 'n 

addisionele R75.00 toegelaat. Hierdie bedrae is egter hoer as die vorige stelsel, 
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maar as die waarde van die rand in aanmerking geneem word, is dit nie regtig 'n 

verhoging nie. Twee bibilioteekboeke per geleentheid word toegelaat, maar geen 

koerante en tydskrifte nie. Privaat musiekinstrumente, radio's, televisies, M-Net 

en Televisie speletjies word verbied. Geen juweliersware mag ook gedra word 

nie. Geen troeteldiere, klere, beddegoed en kos mag van familie ontvang word 

nie. 

• Met slegs drie veilige bewakingskategorie word gepoog om gevangenes op te 

neem as B-groepe. Hulle kan dus A-groepe word deur goeie gedrag maar ook 

gedegradeer word na C-groepe. 

Indien goeie gedrag en aanpassing openbaar word, kan 'n gevangene opgradeer 

word na groep A. In hierdie groep word meer voorregte verkry. Kontakbesoeke 

(45 per jaar van 60 minute elk) word toegestaan. Familie en vriende mag 

eetgoed, wat by die gevangeniswinkel gekoop is (indien beskikbaar), inbring. 

Slegs genoeg eetgoed wat tydens die besoek geeet kan word, word toegelaat. 

Geen eetgoed mag na die besoek na die selle geneem word nie. Telefoonoproepe 

is dieselfde as by B-groepe, behalwe dat 24 addisionele oproepe per jaar gemaak 

kan word. Telefoonoproepe word gekontroleur om onbeperkte toegang uit te 

skakel. 'n A-groep gevangene mag R200.00 in sy besit he, ook met 'n 

addisionele R75.00 gedurende Desembermaande. Diedra vanjuweliersware is 

beperk tot horlosies, trouringe en juweliersware ten opsigte van Godsdienstige 

doeleindes. Geen juweliersware mag in die neus of ore gedra word deur manlike 

gevangenes nie. Ten opsigte van klere, beddegoed, privaat televisies en M-Net 

bly die voorregte dieselfde as vir B-groepe. 

Derdens kan gekyk word na C-groep voorregte. Hierdie kategorie gevangenes 

is gewoonlik die wat gedragsmoeilik is en swak dissipline openbaar. Die aantal 

voorregte is aansienlik minder en word daar op die manier gepoog om die 

gevangene tot ander insigte te bring. Meer voorregte binne 'n gevangenis, waar 

soveel dinge reeds weggeneem is kan net tot voordeel wees vir die gevangene 
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maar dan moet hy dit verdien. Slegs goeie gedrag kan dit bewerkstellig. C

groepvoorregte sluit die volgende in: 

24 nie-kontak besoeke per jaar (30 minute elk) 

Geen eetgoed tydens besoeke word toegelaat nie 

Een telefoonoproep in ruil vir 'n besoek word toegelaat. Geen 

addisionele oproepe nie 

Rl00.00 kontant in besit en 'n addisionele R75.00 gedurende 

Desembermaande 

Geen beperking word geplaas op die aantal briewe wat geskryf of 

ontvang word nie 

Geen koerante of tydskrifte word toegelaat nie 

Televisies, M-Net, juweliersware en Televisie speletjies word nie 

toegelaat nie 

Die nuwe voorregtestelsel maat dit baie duidelik dat geen telefoonoproepe vanaf 

amptelike telefone gemaak mag word nie. Slegs behoeftige gevangenes mag van 

skryfpapier en koeverte voorsien word en die stukke mag ook op staatskoste 

versend word. Gevangenes wie egter oor genoegsame fondse beskik, moet self 

in hierdie behoefte voorsien. Geen gevangene of groep gevangenes mag M-Net 

gebruik nie. Dit kom ook daarop neer dat geen lid M-Net na 'n gevangenis mag 

bring nie. Area Bestuurders kan ook hul eie diskresie gebruik wanneer besluit 

moet word of sport teen eksterne organisasie goedgekeur kan word. Dit mag wel 

gebeur, maar sportbeoefening onder gevangenes moet eers plaasvind voor verder 

uitgebrei word na eksterne organisasies. 

Die voorregtestelsel ten opsigte van ongevonniste gevangenes het onveranderd 

gebly. Straf vir misdaad beteken dat 'n persoon gevonnis moet word tot 

byvoorbeeld gevangenesstraf, voor die volle behandelingsprogram in werking 

tree. Dit is die rede waarom daar in hierdie af de ling slegs stilgestaan word by die 
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voorregtestelsel van gevonniste gevangenes. 

Die nuwe voorregtestelsel maak ook voorsiening vir voorregte aan gevangenes 

wat in C-Max in Pretoria aangehou word. Hierdie gevangenis is ontwerp vir 

geharde misdadigers. Ontvlugtingsrisiko's is beperk en voorregte baie min. Die 

basiese behoeftes soos voorgeskryf deur die grondwet, handves van menseregte 

en die standaard minimum reels word instand gehou. Hierdie is ook die eerste 

rookvrye gevangenis in Suid-Afrika. Wat voorregte betref is die gevangene vir 

23 uur per dag toegesluit. Hy kry wel 1 uur per dag oefening buite sy sel, maar 

is dan geboei. Kos word ook in die selle bedien. Besoeke wissel tussen een en 

drie per maand afhangende van die voorregtekategorie van die gevangene. In 'n 

artikel in die Nexus (Ramafoko, 1997 : 7); Dangerous prisoners meet their match, 

word gese: "It has always been the Department of Correctional Service's concern 

to completely isolate those prisoners who are perceived as dangerous by both the 

Department and the community". C-Max (Close Maximum Security Unit) is uit 

hierdie idee gebore en word tans baie effektief toegepas. 

Die nuwe voorregtestelsel is beslis 'n verbetering op die vorige stelsel. Dit het 

ook nadele, maar oor die algemeen kan dissipline beter toegepas word binne die 

nuwe stelsel. Aangesien besoeke en telefoonoproepe verband hou met die fisiese 

kontak met familie en vriende word die verskillende voorregte per kategorie 

aangeheg as bylaag 3. Hierdie voorregte help met rehabilitasie en 

gemeenskapinskakeling na vrylating. 

2.3.2.2 Die impak van die nuwe voorregtestelsel 

Die vorige stelsel het meer en meer toegewings gemaak. Beleidskrywes het 

verder verskyn wat nog meer voorregte toegelaat het. Gevangenes het dit 

verwelkom. Veral die gevangenes wat smokkel ( verbode goedere wat onder 

gevangenes verhandel word), het sy weg oopgesien om hierdie bedrywighede 
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voort te sit in al hoe meer gunstiger omstandighede. Lede kon nie goeie beheer 

toepas nie en die opheffingstaak van die Departement Korrektiewe Dienste het 

nie tot sy reg gekom nie. Ongeoorloof de artikels het die gevangenis baie maklik 

ingekom met rampspoedige gevolge. Lede en gevangenes is gedood en beseer 

met items wat tydens besoeke in gevangenisse ingebring is. Dissipline het 

verswak onder gevangenes sowel as lede. Die rehabilitasieproses is erg geknou 

hierdeur en iets moes daaraan gedoen word. 

Die nuwe voorregtestelsel is met gemengde gevoelens ervaar. Lede was bly dat 

daar uiteindelik gehoor gegee is aan die nodigheid van 'n nuwe stelsel. 

Gevangenes daarinteen was opstandig en kon nie verstaan dat toegewens gemaak 

word en dan weer weggeneem word nie. Hoofde van gevangenisse moes hierdie 

probleem bestuur. Gevangenes moes baie oordeelkundig ingelig word rakende 

die nuwe stelsel. Die nuwe beleid is op 19 Oktober 1998 bekendgemaak en die 

opdrag was dat dit op 1 November 1998 in werking moes tree. Geen afwykings 

is toegelaat in die datum van implimentering nie aangesien gevangenes gedurig 

oorgeplaas word na ander gevangenisse en die stelsel landwyd eenvormig moet 

wees. 'n Baie kort tyd het dus verloop tussen die bekendmaking en imple

mentering van die stelsel. Die wysiging ten opsigte van besoeke en telefoon

oproepe is skerp veroordeel deur gevangenes. Ook die wegneem van privaat 

televisies is nie goed aanvaar nie aangesien dit 'n tydverdryf was vir gevangenes. 

Tans werk die nuwe stelsel baie goed aangesien minder voorregte beskikbaar is, 

maar daar nog steeds voorregte weggeneem kan word vir swak gedrag. 

2.3.3 Die dissipline (tug) stelsel vir gevangenes 

Hierdie afdeling kan as die belangrikste beskou word in hierdie navorsingsprojek. 

Alle ander aspekte wat bespreek word, is ook relevant, maar alles kom weer terug 

na dissiplinering van gevangenes. Sonder dissipline binne 'n gevangenis, is 
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ordelikheid en beheer onmoontlik en kan daar nie sprake wees van rehabilitasie 

nie. 

Wanneer aan lede gevra word wat tans die grootste probleem binne 'n gevangenis 

is, is die antwoord duidelk: "Die swak dissipline onder lede en gevangenes". 

Personeeldissipline word in hoofstuk 3 volledig bespreek. Wat 

gevangenesdissipline betref, sal iets drasties gedoen moet word om die orde te 

herstel. Dit is nie noodwendig nodig om terug te keer na vorige metodes wat 

gewerk het nie. Die omstandighede in Suid-Afrika het so verander dat 

veranderings binne die Departement Korrektiewe Dienste ook nodig was. Die 

veranderings sedert 1994 het beslis bygedra tot die huidige situasie. Daar moet 

nie uit die oog verloor word dat die grondwet geskryf is vir wetsgehoorsame 

burgers. Dit is so dat alle landsburgers deur die nuwe wette beskerm word, maar 

sekere uitsluitings is tog ter sprake. Die gevangenisomgewing, met sy eie kultuur 

verskil eenvoudig van die samelewing daarbuite. Dit is 'n feit wat nie 

weggeredeneer kan word nie en daarom moet daar liewer gesoek word na 

altematiewe metodes om wet en orde, nie net binne gevangenisse nie, maar binne 

die hele Suid-Afrika te herstel. Dit is baie moeilik om goeie dissipline te 

handhaaf binne inrigtingsverband. Daar word met mense gewerk, 

gedragsmoeilike mense wat reeds deur swak gedrag in misdaad verval het. Die 

mens verskil ook van persoon tot persoon en reageer dus ook verskillend teenoor 

dieselfde maatreels wat toegepas word. Dat daar 'n mate van tug moet bestaan 

vir afwykende gedrag, is 'n feit. 

Standaard Minimum Reel 27 bepaal dat: "Discipline and order shall be 

maintained with firmness, but with no more restriction than is necessary for safe 

custody and well-ordered community life". (Van Zyl Smith, 1992: 105). Ook 

regulasie 98(1) bepaal dat dissipline volgens die volgende riglyne toegepas moet 

word: 
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(a) Dissipline en orde moet met beslistheid gehandhaaf word, maar in geen 

groter mate nie as wat nodig is vir veiligheidsdoeleindes en 'n ordelike 

gemeenskapslewe in 'n gevangenis. 

(b) In die uitoefening van beheer oor 'n gevangene, moet die lid of tydelike 

bewaarder deur persoonlike voorbeeld en gesonde leierskap poog om 

horn tot goeie gedrag te belnvloed. 

(c) Die oogmerk by die behandeling van die gevangene moet te alle tye wees 

om sy selfrespek te bevorder en 'n verantwoordelikheidsin in horn te 

kw eek. 

Die term, dissipline, het by verskillende persone verskillende betekenisse. Die 

HAT (1984) omskryf dissipline as: "Gehoorsaamheid aan gesag, ordelike 

gedrag". Johnston (1970 : 394) maak die volgende opmerkings oor 

gevangenisdissipline: "The term, discipline, has frequently been confused with 

some of the techniquesby which it is achieved. Discipline is group order. There 

are many techniques by which group order may be achieved. The most desirable 

motivation for group order lies in good morale, good food, a challenging and 

interesting program, an excellent spontaneous communication and relation 

between all individuals and sub-groups of which the total group is comprised". 

Dissipline is 'n wyer begrip as net straf vir swak gedrag. Hierdie feit maak dit 

uiters moeilik om binne inrigtingsverband dissipline toe te pas wat ordelikheid 

sal verseker, maar ook binne die wette van die land opgetree word wat elke 

individu teen sekere optredes beskerm. 

Wat die konsekwente toepassing van dissipline nog moeiliker maak is die feit dat 

gevangenisse geklas word van ultra maksimum gevangenisse tot "oop" 

gevangenisse. Elke sentrum huisves verskillende kategorie gevangenes. Uit die 

aard van die saak sal die dissiplinemaatreels wat by elk van bogenoemde 

gevangenisse toegepas word van mekaar verskil. So verskil gevangenisse ook 



-49-

van een land tot 'n ander. Behandelingsprogramme is baie belangrik in Suid

Afrika aangesien dit help om rehabilitasie te bewerkstellig. 'n Gevangenis wat 

baie ooreenstem met die C-Max in Pretoria is die 

maksimumsekuriteitsgevangenisse in Kuba (penitentiaries). Hier word geharde 

misdadigers aangehou. Die verskil is egter dat hierdie gevangenisse geweldig 

oorbevolk is en dat voorvalle van marteling en brutaliteit voorkom (Cilliers, 

Junie 1991: 21). Die C-Max gevangenis in Pretoria kan ook gesien word as 'n 

vorm van dissipline. Veral geharde misdadigers word daarheen verwys, maar 

enige gevangene wat se optrede dit regverdig, kan verwys word na C-Max. 

Artikel 22 tot 25 van die wet op Korrektiewe Dienste, (Wet 111/1998) reel 

dissipline binne inrigtingsverband. Artikel 22(2) meld dat enige persoon wat in 

'n geregshof skuldig bevind word en 'n gevangene is, mag die Departement teen 

horn optree deur dissiplinere stappe te doen ingevolge hierdie wet. Artikel 23 

noem die dissiplinere oortredings waaraan 'n gevangene horn skuldig kan maak 

(aangeheg as bylaag 4). Artikel 24 reel die prosedure en strafmaatreels met 

betrekking tot dissiplinere oortredings. Artikel 25 handel oor alleenopsluiting as 

strafmaatreel. 

Standaard Minimum Reel 27 tot 32 is van toepassing op dissipline en straf. Die 

Standaard Minimum Reels (SMR) was oorspronklik opgestel in 1929 en hersien 

gedurende 1933 deur die International Penal and Penitentiary Commission 

(l.P.P.C.). Die funksies van die l.P.P.C. is oorgeneem deur die United Nations 

Organization tydens sy eerste kongres oor voorkoming van misdaad en die 

behandeling van oortreders in Geneve, Switzerland gedurende 1955. Die SMR 

is daargestel om minimum vereistes vir aanhouding en behandeling van 

oortreders, wereldwyd, te standaardiseer. Suid-Afrika het ook die SMR 

aangeneem en word dit in die Wet op Korrektiewe Dienste (Wet 111/98) streng 

nagevolg. 

Johnston (1970 : 395) noem dat daar in die Amerikaanse gevangenisse waar 
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bykans 'n een-tot-een verhouding tussen personeel- en gevangenesgetalle heers, 

baie beter kontrole is oor dissiplinering van gevangenes. In Suid-Afrika is die 

verhouding baie hoer en maak dit die kontrole en beheer oor effektiewe 

dissiplinering aansienlik moeiliker. 

Met dissipline wil gepoog word om die gevangene tot beter insigte te bring. 

Daar word gepoog om sy denke in 'n ander rigting te stuur en sodoende afstand 

te doen van die slegte gedagtes en dade. Dit is dus 'n leerproses, 'n poging om 

die persoon in die regte rigting te stuur. Dissiplinering moet ook nie altyd as 

straf gesien word nie. In baie opsigte kom dit ooreen met die ouer wat sy kind 

tug. Dit word nie so seer as strafmaatreel toegepas nie, maar meer om die kind 

te leer dat dit wat hy gedoen het verkeerd is. Hierdeur word gepoog om gedrag 

aan te pas. Ayllon (1979: 78) noem dat: "Behavior modification is commonly 

defined as the application of learning and conditioning principles and techniques 

to the understanding and remediation of human problems". 

Standaard Minimum Reel 29 bepaal dat: "'n Wet of regulasie moet bepaal watter 

optrede as 'n dissiplinere oortreding geklassifiseer kan word." Binne die 

Departement Korrektiewe Dienste word hierdie reel nagekom aangesien die 

vorige dissiplinere stelsel binne die regulasies van die Departement val en die 

"nuwe" stelsel deur die nuwe Wet 111/98, Artikel 2 bepaal word. 

2.3.3.1 Die vorige en nuwe Dissiplinere stelsel vir gevangenes 

Die ou dissiplinere stelsel het gebruik gemaak van die ontneming van maaltye en 

alleenopsluiting met of sonder dieetstraf. Lyfstraf kon ook opgele word as straf 

vir 'n tugoortreding wat binne 'n gevangenis gepleeg is. Die ontneming van een 

tot 3 maaltye is vir minder emstige oortredings opgele en alleenopsluiting met 

'n maksimum van 30 dae dieetstraf asook lyfstraf vir meer emstige oortredings. 

Hierdie voorskrifte is gereel deur Artikel 54 van die Wet op Gevangenisse (Wet 
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8/59). 

Hierdie strafmaatreels is bestempel as onmenslik en het uitfasseer met die 

implementering van die grondwet (Wet 108/96). Daar moes dus na nuwe 

metodes gekyk word om dissipline binne gevangenisse te handhaaf. In 'n skrywe 

1/8/B gedateer 22 Februarie 1996, gee die Kommissaris opdrag aan alle destydse 

Bevelvoerende Offisiere dat daar indringend gekyk moet word na die daarstelling 

van 'n dissiplinekomitee wat alle dissiplinere verhore/aangeleenthede hanteer. 

Dit was eers ook een van die take van die inrigtingskomitee. Daar word ook 

verwys na die wegdoening van strafmaatreels soos dieetstraf, lyfstraf en 

alleenopsluiting. Dit word ook genoem dat sekere voorregte nou as regte hanteer 

moet word. Hieruit is dit duidelik dat 'n nuwe dissiplinere stelsel saamgestel 

moes word ten einde dissipline effektief toe te pas en nog steeds binne die wet 

te bly. 

Artikel 54(13) van Wet 8/1959 bepaal dat wanneer 'n oortreder skuldig bevind 

word aan 'n oortreding in hierdie artikel genoem, kan die inrigtingskomitee die 

oortreder 'n berisping ople of horn vir 'n tydperk van hoogstens twee maande, 

een of meer voorregte of vergunnings ontneem. Sodanige ontneming mag ook 

opgeskort word, maar vir slegs een (1) jaar. Die gevangene se familiebande moet 

egter nog steeds in stand gehou word en 'n gevangene mag nie gedegradeer word 

na 'n laer groep as straf vir 'n tugoortreding nie. Regulasie 99(1) van die 

Departement Korrektiewe Dienste lys die oortredings waarvoor bogenoemde 

vonnisse opgele kan word. 

Intussen is dissiplinekomitee's in werking gestel en resorteer hulle onder die 

inrigtingskomitee. Artikel 23 (Wet 111/98) lys die dissiplinere oortredings 

terwyl Artikel 24 die prosedure en strafmaatreels beskryf. W aar die verhoor voor 

'n dissiplinere beampte plaasvind, mag die volgende strafmaatreels, afsonderlik 

of in die altematief opgele word: 
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'n berisping; 

'n verlies van gratifikasie vir 'n tydperk van hoogstens twee maande; 

beperking op geriewe vir hoogstens 42 dae; 

in die geval van emstige of herhaalde oortredings, alleenopsluiting vir 'n 

tydperk van hoogstens 30 dae. 

Dit is met die ontneming van hierdie voorregte wat gepoog word om dissipline 

te beheer binne 'n gevangenis. Die behandelingsprogramme speel bier net so 'n 

groot rol aangesien 'n "wortel voor die neus" alleen nie gedrag in 'n persoon sal 

verander nie. Dit sal wel help, maar om werklik tot inkeer te kom, is meer as dit 

nodig. Die voorstaners van die vorige stelsel was van mening dat dieetstraf en 

lyfstraf aan die lyf van die gevangene gevoel was en dat dit baie beter beheer en 

kontrole oor dissipline tot gevolg gehad bet. 

Die voorsitter van die dissiplinekomitee bet nou die bevoegdheid om binne die 

wet sy taak uit te voer. Die strafmaatreels wat deur horn toegepas kan word soos 

voorgeskryf in Artikel 24 van Wet 111/98, word verder verdeel in primere 

voorregte (individueel) en sekondere voorregte (groep) en kan soos volg gelys 

word: 

Premere V oorregte 

Kontak besoeke 

Nie-kontak besoeke 

Telefoonoproepe 

Briewe skryf en ontvang 

Sekondere Voorregte 

Aankope 

Musiekinstrumente 



Stokperdjies 

Telivisie/Radio/Kassetspeler 

Leesstof 

Groepvoorregte 

Sport 
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Die dissiplinekomitee hanteer die hele proses van waar die voorval van 'n 

beweerde dissiplinere oortreding bekend word, tot waar die gevangene 

skuldig/onskuldig bevind en moontlik gestraf word. Die ems van die oortreding 

sal bepaal watter strafmaatreels toegepas gaan word. Die voorskrif bepaal 

duidelik dat 'n gevangene nie sy familiebande mag verbreek nie en daarom kan 

alle besoeke of telefoonoproepe nie gestaak word vir byvoorbeeld 42 dae nie. 

Die voorsitter moet dus kyk watter ontneming van voorregte toepaslik sal wees. 

Primere sowel as sekondere voorregte kan weggeneem word of 'n kombinasie 

daarvan. Nadat die persoon dissipliner verhoor en gestraf is, word hy na die 

inrigtingskomitee verwys. Daar word hy gewaarsku teen 'n herhaling van sulke 

gedrag en ook aan horn genoem dat hy deur sy optrede krediete verloor en dus 

later eers voor die paroolraad sal verskyn. V olgehoue swak gedrag kan ook 

daartoe lei dat hy gedegradeer word en dit weer op sy beurt 'n verdere ontneming 

van voorregte tot gevolg sal he. 

Indirek veroorsaak 'n enkele dissiplinere oortreding dat 'n gevangene later op 

parool gaan. Elke gevangene sit dus eintlik met sy eie vrylatingsdatum in sy 

hande. Dit is dan ook hierdie feit wat maak dat gevangenes beter dissipline aan 

die dag le. Net die ontneming van enkele voorregte vir hoogstens 42 dae is nie 

genoeg nie. Sodra die inrigtingskomitee en paroolraad ook ter sprake kom, begin 

die gevangene die emstigheid van die aangeleentheid sien en probeer hy horn 

weerhou van swak gedrag. 

In die hele proses is daar dan ook iets te leer. Die gevangene begin besef dat 



-54-

swak gedrag en dissipline binne die gevangenis horn niks gaan baat nie. 

Stelselmatig begin hy ook besef dat dit horn buite die gevangenis ook niks gaan 

help nie. Dit is wanneer hierdie besef tot horn deurdring wat rehabilitasie eers 

kan begin. Goeie dissipline is en bly dus 'n bousteen van rehabilitasie binne 

inrigtingsverband. 

2.3.3.2 Regte van gevangenes 

Sekere regte van alle Suid-Afrikaanse burgers word beskerm deur die grondwet 

(Wet 108/96). Gevangenes, as Suid-Afrikaanse burgers, word ook dus hier 

ingereken en moet die Departement Korrektiewe Dienste hiervoor voorsiening 

maak. 

In die vorige afdeling is gekyk na die voorregtestelsel vir gevangenes. Voorregte 

kan ook gesien word as vergunnings, met ander woorde dit kan toegestaan of 

weggeneem word. Regte van gevangenes daarinteen is verpligtend en 

gevangenes kan aandring daarop. 

Gevangenisse was altyd gesien as die plek waar straf uitgedien moet word. Dit 

is vandag nog so, maar saam met die straf wat uitgedien word, word daar ook 

gepoog om die gevangene se lewe in die regte rigting te stuur, om hulle te help 

om verantwoordelikheid te aanvaar vir hulle dade, hulle te help om 'n lewe te kan 

maak na vrylating en ook om te poog om horn in die toekoms uit die gevangenis 

te hou. Die gevangenis het nie ten doel om die gevangene se self-respek af te 

breek nie, in teendeel daar word deurgaans gepoog om dit te verbeter. Dorothy 

Dix (Nexus, Januarie 1996: 18) sedan ook terreg: "Man is not made better by 

being degraded". 

Individue se regte moet beskerm word, maar wanneer 'n persoon in die 

gevangenis is, kan hy nie aandring op volle regte nie. Sommige regte moet 

af geskaal word ten einde veiligheid van lede en mede-gevangenes te verseker. 
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Met die grondwet (Wet 108/96) van Suid-Afrika het regte van gevangenes ook 

ter sprake gekom. 'n Ontwaking ten opsigte van menseregte het plaasgevind. 

Die Departement Korrektiewe Dienste ondersteun hierdie veranderings ten volle. 

Verskeie basiese menseregte was reeds in gebruik in Suid-Afrikaanse 

gevangenisse nog voor die politici en die gemeenskap aangedring het daarop. 

Die toepassing van die Standaard Minimum Reels kan hier as voorbeeld <lien. 

Hierdie Departement het ook weggedoen met alleenopsluiting met dieetstraf, die 

ontneming van maaltye asook die wegdoen met lyfstraf as strafmaatreels vir tug

oortredings binne gevangenisse. Hierdie wysigings is ook gei'.mplementeer voor 

die daarstelling van fundamentele menseregte en die nuwe grondwet van Suid

Afrika. 

Om goeie dissipline te handhaaf binne enige gevangenis, is dit nodig om 

strafmaatreels daar te stel ten einde goeie dissipline daar te stel. Soos reeds 

bespreek in hierdie afdeling is daar verskeie maatreels wat toegepas kan word, 

maar daar moet ook sorg gedra word dat die voorregte wat ontneem word 

wanneer daar dissipliner teen 'n gevangene opgetree word, dit nie dalk van sy 

regte is wat ontneem word nie. 

Lede voel ook dikwels dat net gevangenes regte het. Alles word volgens hulle 

slegs vir gevangenes gedoen. Gevangenes het ook egter sekere regte ontvang. 

Hulle gedrag moet dus ook so wees dat hulle die regte waarvoor hulle staan ook 

sal respekteur ten opsigte van antler persone wat op dieselfde regte aanspraak 

maak. Gevangenes se gedrag moet dus so gereguleer word dat die menseregte 

binne 'n gevangenis op almal van toepassing gemaak kan word. 

In 'n artikel in die Nexus (Engelbrecht, 1999: 15) het 'n artikel verskyn: Human 

rights and discipline in prison. Daarin word gese dat: "Prisoners are held 

accountable for their decisions and actions and by inter alia imposing disciplinary 

measures for negative behaviour, prisoners are by the implication motivated to 

respect rules which include the rights of other persons". Deur goeie dissipline 
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word respek vir ander mense se regte aangeleer en kan dit as 'n positiewe aspek 

binne die dissiplinering van gevangenes beskou word. 

Die regte van gevangenes word nie net in Suid-Afrika beskerm nie. Dit is 'n 

tendens wat wereldwyd voorkom en toegepas word. In Kuba byvoorbeeld 

bestaan daar ook regte van gevangenes. Hulle voorskrif bepaal ook dat regte 

slegs afgeskaal kan word indien dit deur sekere reels so bepaal word (Cilliers, 

Junie 1991 : 22). 

Eldefonso (1974: 316) noem dat 'n persoon wat skuldig bevind en gestraf word, 

sy burgerskap verloor. So 'n standpunt kan nie korrek wees nie. Deur jou 

vryheid te verlbor en tydelik uit die gemeenskap verwyder word, veroorsaak nie 

dat jy jou burgerskap daardeur verloor nie. Sekere regte kan wel ingekort word 

om veiligheidsredes ensovoorts. 

Jarvis (1978: 158) vra die vraag of gevangenes 'n reg het om behandel te word? 

Dit is reeds gese dat behandeling van gevangenes een van die hoof oogmerke van 

die Departement Korrektiewe Dienste is. Of dit die gevangene se reg is al dan 

nie, is behandeling by wet opgele om rehabilitasie te bewerkstellig en op die 

manier misdaad te probeer voorkom. 

Uit die onderhoude wat gevoer is met lede het dit duidelik aan die lig gekom dat 

dit baie moeilik is om goeie beheer en kontrole uit te oefen oor dissipline van 

gevangenes wanneer hulle al hoe meer regte gegee word. 

Reid (1988 : 512) noem dat: "The recognition of privacy rights for prisoners in 

their individual cells simply cannot be reconciled with the concept of 

incarceration and the needs and objectives of penal institutions. Prison officials 

may conduct unannounced searches of cells even when inmates are not present 

in those cells". Hieruit kom dit duidelik na vore dat sekere menseregte binne 'n 

gevangenis ingetrek kan word om doeltreffende bestuur toe te pas en nog steeds 

'n hoe standaard van dissiplinering te handhaaf. Artikel 33(1) van die grondwet 

(1993) is juis geskryf om hierdie probleem die hoof te bied. Artikel 13 van die 
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grondwet (1993) waarborg elke persoon se reg op persoonlike privaatheid. 

W anneer selle en spesifiek eiendomkassies gevisenteer word, moet bepaal word 

of daar binne die wet opgetree is al dan nie. Om veiligheidsredes word daar wel 

binne die wet opgetree. Visentering vind juis plaas om ongeoorloofde artikels 

te verwyder waarmee ander persone (lede of mede-gevangenes) gedood of beseer 

kan word. Die reg op veiligheid word weer in die geval beskerm. 

Daar bestaan ook 'n inkorting in die reg op waardigheid (Artikel 10 van die 

grondwet, 1993). Die praktyd om vingerafdrukke te neem ten einde vorige 

veroordelings te bekom by die PKRS, kan indruis met hierdie reg. In die Nexus 

(Olivier, 1996: 16) verskyn 'n uitgewysde saak waarin die hof beslis het dat 'n 

gevangene se waardigheid nie aangetas word indien sy vingeraf drukke geneem 

word nie. 

Neser (1993: 296) noem dat die Standaard Minimum Reels nie 'n stel regte is 

nie. Dit het dus geen regstatus nie. Die stel reels lys net die minimum vereistes 

vir aanhouding en word intemasionaal gebruik. Volgens die American 

Correctional Association (ACA) het daar gedurende 1977 'n "Manual of 

standards for adult correctional institutions" verskyn om aan 

gevangenisadministrateurs 'n stel redelike en betekenisvolle riglyne te gee vir die 

bedryf van gevangenisse vir volwassenes, in ooreenstemming met minimum 

grondwetlike en menseregte standaarde. Hierdie standaarde sal egter van 

regering tot regering verskil aangesien verskillende lande se wette nie in alle 

opsigte ooreen stem nie. In bogenoemde publikasie word egter verwys na twee 

regte wat as verpligtend geklassifiseer is (Neser, 1993 : 257), naamlik: 

die reg op basiese mediese en tandheelkundige versorging; en 

die reg op beskerming teen mishandeling, lyfstraf, beserings, siektes, 

beskadiging van eiendom en teistering. 
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Bogenoemde verpligte regte moet van toepassing gemaak word op alle 

gevangenes. Hierdie regte moet beskerm word en nie inbreek op gemaak word 

nie. Net soos elke gevangene beskerm wil word deur hierdie reg, moet hy help 

om dit te bewerkstellig. Indien 'n gevangene egter oortree en byvoorbeeld 'n 

mede-gevangene aanrand, ontneem hy die ander gevangene se reg tot beskerming 

teen mishandeling en beserings. Dit is hier waar die dissiplinere stelsel weer ter 

sprakekom. Die oortreder moet gestraf word vir die oortreding en daardeur 

bewus gemaak word dat swak gedrag altyd in die een of ander mate gestraf gaan 

word. Op die manier leer hy beter gedrag aan en ontwikkel hy 'n 

verantwoordelikheidsin vir die beskerming van sy eie en ander persone se regte. 

Na vrylating kan dit baie help aangesien hy dit wat hy in die gevangenis geleer 

het ook nou in die gemeenskap kan toepas. Eers wanneer die oortreder tot op 

hierdie vlak gevorder het, kan gepraat word van positiewe rehabilitasie en 

moontlike misdaadvoorkoming. Die dissiplinestelsel dra by tot die uiteindelkie 

rehabilitasie van oortreders. 

V roeer in hierdie af de ling is gese dat die gevangene indirek sy eie 

vrylatingsdatum in sy hande het. Goeie gedrag word beloon en swak gedrag 

word gestraf. In die volgende afdeling gaan gekyk word na die vrylating van 

gevangenes en hoe dissipline ook hier 'n deurslaggewende rol kan speel. 

2.3.4 Vrylatingsbeleid 

Dit is seker elke gevangene se begeerte om so gou as moontlik uit die gevangenis 

ontslaan te word. Daar is egter baie aspekte wat in aanmerking kom vir 

moontlike vrylating. Die hoe misdaadsyfer in Suid-Afrika het tot gevolg gehad 

dat die vrylatingsbeleid voortdurend verander om aan te pas by die veranderings 

in Suid-Afrika, maar ook wereldwyd. 

Die gevangene het oortree, is gearresteer, skuldig bevind, gevonnis en sy straf 
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uitgedien. Sy skuld teenoor die gemeenskap is betaal en die verpligting van die 

wet is nagekom. Daar ontstaan nou baie vrae aangesien die straf verstryk en die 

gevangene moet vrygelaat word. Vrae wat ontstaan, sluit die volgende in: 

Is die regte vonnis aanvanklik opgele? 

Is die regte programme in die gevangenis aangebied om te help met 

rehabilitasie? 

Is daar werklik sprake van positiewe rehabilitasie? 

Hoe ontvanklik is die gemeenskap ten opsigte van die vrygelate 

gevangene? 

Uiteindelik moet bepaal word of die owerheid daarin geslaag het om die 

gemeenskap te beskerm en ook moontlik misdaadvoorkomend opgetree het. 

Neser (1993: 353) verwys na die voorstaners van die herintegrasiemodel waar 

beweer is dat behandelingsprogramme binne 'n gevangenis niks help indien dit 

nie gekoppel word aan die gevangene se gemeenskapinskakeling nie. Die 

Departement Korrektiewe Dienste oorbrug hierdie probleem met die aanbied van 

voorvrylatingsprogramme. Hierdie programme word aangebied tussen die 

behandelingsprogramme en fisiese vrylating. Hiermee word sy behandeling 

binne die gevangenis af gesluit en word hy voorberei vir herinskakeling in die 

gemeenskap. 

Die opheffingstaak stop nie die dag met vrylating nie. Die aanpassing in 'n 

gemeenskap waaruit jy verwerp is, is nie altyd so maklik nie. Die oud-gevangene 

het ook hier leiding nodig. Hier word veral van vrywilligers uit die gemeenskap 

gebruik gemaak. Vrywilligers is persone wat uit eie vrye wil aanbied om dienste 

sonder vergoeding te lewer. Daar is ook verskeie organisasies wat hierby 

betrokke is. 

Vervolgens word gekyk na die huidige vrylatingsbeleid in Suid-Afrika en ander 
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lande en daarna na die nuwe vrylatingsbeleid wat opgestel is, maar nog nie in 

werking is nie. 

2.3.4.1 Huidige Vrylatingsbeleid 

Die volgende uittreksel uit 'n artikel deur Neser (Nexus, Oktober 1992: 16) word 

aangehaal: "It has been said, and well said, that it is easy to imprison a man - the 

difficulty is to release him". 

Die Departement Korrektiewe Dienste moes al baie kritiek verduur rondom sy 

vrylatingsbeleid. Regter Thirion het die volgende kommentaar gelewer (Neser, 

1993 : 437): "The early release of criminals jailed and even condemned for 

heinous crimes was making a mockery of the administration of justice and 

bringing disrepute upon court proceedings". Ook Regter Strydom het by 

geleentheid die gevangenisowerhede gevra of hy die beskuldiges driedubbeld 

moet straf aangesien hy met 'n lang straf na 'n kort tydperk vrygelaat word 

(Neser, 1992: 16). Kriminoloe vrees al lankal dat die howe swaarder en langer 

strawwe as wat regtig nodig is gaan ople om te kompenseer vir die vroee 

vrylating uit gevangenisse. 

'n Ander probleem met die stygende misdaadsyfer is oorbevolking. Verskeie 

amnesties is kort op mekaar toegestaan en dit het groot getalle vrylatings tot 

gevolg gehad. Hieroor was daar ook baie kritiek. Die SAPD het in Januarie 

1992 bekend gemaak dat van die ongeveer 15 000 gevangenes wat vrygelaat is, 

±1 500 reeds terug in die gevangenis is (Neser, 1992: 16). 

Die instelling van paroolrade en Korrektiewe toesig het baie veranderings in die 

vrylatingsbeleid teweeggebring. Gevangenes kan of onvoorwaardelik of 

voorwaardelik vrygelaat word. Onvoorwaardelike vrylating behels vrylating by 

verstryking van die maksimum tydperk uitgedien. By voorwaardelike vrylating 

is twee tipes ter sprake, naamlik vrylating op parool of op korrektiewe toesig. 
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Die verbreking van hierdie voorwaardes kan veroorsaak dat die persoon weer in 

die gevangenis opgeneem kan word vir die uitdiening van die oorblywende 

gedeelte van sy vonnis. 

'n Nuwe vrylatingsbeleid is in 1993 deur die Parlement goedgekeur en sal in 

hierdie afdeling as die huidige vrylatingsbeleid hanteer word. Die grootste 

verskil in hierdie beleid is die feit dat strafvermindering weggeval het. 'n Eerste 

oortreder het 'n derde afslag van sy vonnis gekry en 'n oortreder met vorige 

veroordelings 'n kwart van sy vonnis. Dit is veral hier waar die kritiek ontstaan 

het. Howe het vonnisse opgele wat by die oortreding pas en Korrektiewe Dienste 

gee afslag om die gevangene gouer uit die gevangenis te kry. Wye kritiek van 

die gemeenskap en die media is ontvang. Hierdie wysiging het nie tot gevolg dat 

die gevangene sy volle termyn binne die gevangenis uitdien nie. 'n Gedeelte 

word wel in die gemeenskap uitgedien onder toesig. Die vonnis raak dus nie 

korter nie. Strafvermindering is toegestaan as aansporing tot goeie gedrag. Met 

die wegdoen van strafvermindering, moes iets anders ingestel word om te 

kompenseer daarvoor. Dit is hier waar die stelsel van krediete tot stand gekom 

het. Krediete word verdien vir goeie gedrag en word in aanmerking geneem 

wanneer die datum bepaal word wanneer die gevangene voor die paroolraad moet 

verskyn. Die wegneem van krediete as gevolg van swak gedrag bei:nvloed ook 

hierdie datum. Die stelsel van krediete is dus ook 'n beheermaatreel vir goeie 

dissipline. 

Die inrigtingskomitee is vroeer gesien as die hartklop van enige gevangenis. Dit 

is nog steeds so, maar die daarstelling van die paroolrade het die take van die 

inrigtingskomitee verminder. Die paroolraad is meer spesifiek vir 

vrylatingsdoeleindes en die inrigtingskomitee vir behandeling, opleiding en 

gedragsbeheer, laasgenoemde aspek word ook nou gedeeltelik deur die 

dissiplinekomitee behartig. 

Die paroolraad spits horn toe op die maak van aanbevelings oor paroolvrylatings 
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en die omskepping van gevangenisstraf in korrektiewe toesig. Vrylating van 

gevangenes is ook 'n gemeenskapsaangeleentheid. Dit word in die vooruitsig 

gestel om lede van die gemeenskap later op paroolrade te laat dien sodat hulle 

deel van die vrylatingsproses kan word. Verskeie faktore speel 'n rol in die 

oorwegingsproses oor 'n gevangene se moontlike uitplasing op parool: 

Opmerkings deur die voorsittende beampte tydens vonnisoplegging 

Vorige veroordelings 

Tipe misdaad 

Steunstelsel in die gemeenskap (moniteerbare adres) 

Slagoffer 

Motief 

Ouderdom 

Lengte van vonnis 

Misdaadpatroon 

Resultate deur vakkundiges behaal. 

Op grand van bogenoemde aspekte besluit die paroolraad op 'n spesifieke 

aanbeveling wat gemaak word aan die gedelegeerde beampte wat dan die 

paroolvrylating goedkeur. Alle gevonniste gevangenes moet die paroolraad die 

eerste keer na die helfte van hul vonnis sien. Hierdie datum kan egter vervroeg 

na gelang van die hoeveelheid krediete wat toegeken is. 

Terwyl die gevangene op parool is, word hy beheer en gemoniteer deur 

parooltoesigbeamptes wat kyk dat hy die voorwaardes waaronder hy op parool 

vrygelaat is, wel nakom. Die volgende voorwaardes is hier ter sprake: 

Huisarres 

Beperking tot 'n landdrosdistrik 
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'n Beperking met kontak met ongewenste persone 

Verbod op besoeke aan ongewenste plekke 

Gemeenskapsdiens 

Deurloping van voorgeskrewe programme 

Gereelde kontak met toesigbeamptes 

Besoek aan die kantoor wat toesigbeheer uitoefen 

Verbod op verandering van werk- of woonadres sander goedkeuring 

Geen misdaad pleeg in die tydperk van parolering nie. 

Dit is duidelik dat die tydperk op parool nog steeds streng dissipline eis van die 

parolee, maar dit is nie nou kunsmatig soos in die gevangenis nie. Die persoon 

is in die gemeenskap en word hy op hierdie wyse gehelp om buite die gevangenis 

aan te pas. 

Hierdie voorwaardes moet egter streng nagekom word. Indien 'n parolee sy 

voorwaardes verbreuk, kan hy vir 72 uur aangehou word in 'n gevangenis terwyl 

vasgestel word of hy langer in die gemeenskap kan bly. Indien hy nie langer in 

die gemeenskap kan bly nie, word hy in die gevangenis aangehou vir die 

oorblywende gedeelte van sy vonnis. Indien hy weer misdaad gepleeg het, sal 

hy die nuwe vonnis sowel as die onverstreke gedeelte van sy vorige vonnis 

uitdien. 

Korrektiewe Dienste Order B (VI) (5) (a) (iii) noem dat: "' n Dubbele voordeel met 

so 'n hanteringswyse word behaal in die sin dat 'n aansporing- en 

beheerinstrument tot goeie gedrag in die gevangenis behoue bly, terwyl beheerde 

terugplasing in die gemeenskap as belangrike oogmerk ook bereik word". 

Bogenoemde bespreking wys op die huidige vrylatingsbeleid in Suid-Afrika. 

Daar kan egter ook na enkele ander lande se vrylatingsbeleid ook gekyk word 

(Neser 1993 : 438 - 448). In Australie, Brittanje en Frankryk word die vroee 

vrylating deur middel van afslag van vonnis veroordeel. In die skandinawiese 
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lande is die ideaal om alle gevangenis op parool vry te laat. Vonnistydperke voor 

oorweging vir parool wissel tussen die helfte van die vonnis tot twee-derdes van 

die vonnis voltooi is. In Kanada is ook twee-derdes van vonnis ter sprake 

alvorens parool oorweeg word. In die Verenigde State van Amerika geskied 

onvoorwaardelike vrylating by voltooiing van die maksimum termyn. Parool en 

vrylating onder verpligte toesig kom egter die algemeenste voor. 

2.3.4.2 Nuwe Vrylatingsbeleid 

Gedurende Februarie 1995 het die Kriegler Kommissie reeds sekere aspekte 

verwys na die Nasionale Adviesraad oor Korrektiewe Dienste (NAROK). 

Aspekte wat hier van toepassing is: 

of die paroolstelsel behoue moet bly; 

die wenslikheid van 'n kredietstelsel waarvolgens 'n gevangene vroeer 

vir uitplasing op parool oorweeg kan word; 

die hersiening van die prosedures by oorweging van uitplasing op parool 

en die verbeterde samestelling van paroolrade; 

die bedoeling en toepassing van lewenslange gevangenisstraf; en 

dissipline in gevangenisse. 

Hierdie voorgestelde wysigings het die besef laat ontstaan dat dit tyd geword het 

vir 'n nuwe vrylatingsbeleid wat in lyn sal wees met die huidige wette sowel as 

die spesifieke omstandighede waarbinne ons onsself tans in Suid-Afrika bevind. 

Oor die vraag of die paroolstelsel behoue moet bly, is daar egter nie twyfel nie. 

'n Paroolstelsel moet in plek wees, maar kan gewysig word om aan te pas by die 

die huidige omstandighede in Suid-Afrika. 

Waarmee wel weggedoen kan word, is die kredietestelsel. Hier stem NAROK 
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en Kriegler Kommissie saam dat die kredietestelsel onsuksesvol is. Die 

gevangene ontvang nie regtig 'n voordeel nie, maar slegs die vooruitsig van 'n 

voordeel. Daar is te veel aspekte wat in aggeneem moet word by parolering dat 

slegs 'n aantal krediete alleen kan bepaal of 'n gevangene vroeer geparoleer moet 

word nie al dan nie. Die mate waarin die toekenning van krediete, goeie 

dissipline kan verseker, laat ook veel te wense oor. 

Verder word voorgestel dat alle gevonniste gevangenes ten minste die helfte van 

hulle vonnisse moet uidien alvorens parool oorweeg kan word. Daar bestaan 

geen reg om op parool vrygelaat te word nie. Elke gevangene het egter die reg 

om oorweeg te word vir parool. 

Die paroolraad moet seker wees oor sy feite wanneer parool toegestaan word. 

Korrekte inligting is dus van kardinale belang. Soveel as moontlik inligting moet 

bekom word ten einde die regte besluite te kan neem ten opsigte van uitplasing 

op parool. 'n Maatskaplike werker se teenwoordigheid by sittings van die 

paroolraad is baie belangrik aangesien aspekte soos vordering tydens 

behandelingsprogramme en versterking van familiebande ensovoorts die 

paroolraad kan help met hul besluit oor uiplasing op parool. Negatiewe aspekte 

soos byvoorbeeld dissiplinere oortredings en swak gedrag gaan ook beslis 'n rol 

speel by moontlike parolering. Huidiglik word ook slegs gebruik gemaak van 

lede van die Departement Korrektiewe Dienste om op paroolrade te dien. 'n 

Wysiging word egter voorgestel om ook ander organisasies en die publiek te 

betrek by paroolraadsittings. 

Met die afskaffing van die doodstraf het lewenslange gevangenisstraf die swaarte 

straf geword. Baie mense meen dat lewenslange gevangenisstraf beteken dat die 

gevangene vir die res van sy natuurlike lewe toegesluit moet bly. lndien dit sou 

gebeur, sal daar geen sprake van dissipline of rehabilitasie kan wees nie. Hierdie 

persone het niks verder om te verloor nie en sal die bestuur van enige gevangenis 

onbeheerbaar maak. Die gevangene moet dus nog steeds na 'n sekere tydperk 
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geparoleer kan word. Op die manier sal hy homself moet dissiplineer ten einde 

gouer uit die gevangenis ontslaan te word. Rehabilitasie is dus ook moontlik. 

Dissipline onder gevangenes is baie belangrik ten einde rehabilitasie te 

bewerkstellig. Sonder goeie dissipline sal dit bykans onmoontlik wees om 'n 

gevangenis eff ektief te bestuur. Die veiligheid van gevangenes en lede sal ook 

in gedrang kom. Die inrigtingskomitee het voorheen alle pligte ten opsigte van 

opname, aanhouding, vrylating, dissiplinere optredes sowel as observasie en 

spantoewysings hanteer. Dit het onbeheerbaar geword en sekere komponente 

moes ingestel word om take te versprei. Hirargies kan hierdie komponente soos 

volg voorgestel word: 

AREA BESTUURDER 

I 
I 

PAROOLRAAD INRIGTINGSKOMITEE 

DISSIPLINEKOMITEE 

FIGUUR 4: Hirargiese struktuur van die paroolraad, inrigtingskomitee en 

dissiplinekomitee 

Uit bogenoemde voorstelle is die nuwe vrylatingsbeleid saamgestel en is op 1 

Maart 1999 ge'implementeer. Hierdie datum is uitgestel aangesien die nuwe 

struktuur vir paroolrade reeds saamgestel is, maar aanstellings in die onderskeie 

poste nog nie kon realiseer nie. Die rekenaarprogram (opname- en 
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vrylatingstelsel) is reeds aangepas om die nuwe metode van 

ontslagdatumberekenings te hanteer, maar is die programwysigings nog in proses 

van implementering by elke gevangenis in die land. 

Artikel 73 van wet 111/98 bepaal dat: 

'n gevonniste gevangene in die gevangenis bly vir die volle tydperk van 

sy vonnis; en 

'n gevangene gevonnis tot lewenslange gevangenissttraf in die 

gevangenes bly vir die res van sy lewe. 

Die hof sowel as die paroolraad kan egter volgens die nuwe vrylatingsbeleid 

sekere "toegewings" maak ten opsigte van vrylating op korrektiewe toesig, 

dagparool of parool. Die hof kan 'n persoon by vonnisoplegging klassifiseer as 

'n gevaarlike persoon en dan beslis dat 'n langer tydperk van sy vonnis binne die 

gevangenis uitgedien moet word. In sulke gevalle kan die paroolraad nie 'n 

uitplasingsdatum vroeer as die deur die hof bepaal, oorweeg nie. Die datum 

waarop besluit word vir vrylating op korrektiewe toesig of parool, word deur die 

paroolraad vasgestel. Die vrylatingsdatum op parool ten opsigte van lewenslange 

gevangenisstraf word deur die hof bepaal. 

Voorheen het gevangenes strafvermindering ontvang (113 vir eerste oortreeders 

en 14 vir oortreders met vorige veroordelings). Kritiek teen hierdie afslag het die 

Departement Korrektiewe Dienste se vrylatingsbeleid in diskrediet gebring. 'n 

Verandering is gemaak deur weg te doen met strafvermindering en in die plek 

daarvan krediete aan gevangenes te gee vir goeie gedrag. Hierdeur kan die 

gevangene gouer by die paroolraad uitkom vir oorweging vir moontlike 

vrylating. 

Die nuutste beleid behels egter die volgende: 
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Die kredietstelsel is af geskaf. Alie gevangenes gevonnis op of na die 

implementeringsdatum sal geen krediete meer ontvang nie. 

Die minimum aanhoudingstydperk waar die hof geen nie-parool tydperk 

gelas nie, sal die helfte (lh) van vonnis wees of vyf en twintig (25) jaar; 

welke tydperk ookal die kortste is. 

Waar die hof 'n nie-parool tydperk gelas, sal dit die minimum 

aanhoudingstydperk wees of 25 jaar; welke ookal die korste is. Hier 

moet egter genoem word dat die nie-parooltydperk nie meer as % van die 

bepaalde vonnis mag oorskry nie. 

lndien 'n gevangene meer as een lasbrief het, moet hy eers die helfte doen 

van die vonnisse waarop geen nie-parooltydperke gelas is nie en daama 

die met nie-parooltydperke. Daama kan uitplasing oorweeg word. 

'n Gevangene wat tot gewoonte misdadiger verklaar word, moet ten 

minste sewe (7) jaar van sy vonnis voltooi voordat hy oorweeg kan word 

vir uitplasing op parool, maar mag nie !anger as vyftien (15) jaar 

aangehou word nie. 

Lewenslange gevangenisstraf word geag as 25 jaar gevangenisstraf 

waama uitplasing oorweeg kan word deur die hof. Slegs in die geval 

waar die gevangene die ouderdom van 65 jaar bereik kan uitplasing 

oorweeg word, maar nie voor ten minste 15 jaar uitgedien is nie. 

Gevangenes wat tot Lewenslange gevangenisstraf gevonnis word, kan 

wel na bogenoemde tydperke uitgeplaas word, maar bly vir die res van 

hulle natuurlike lewe op parool en onder toesig. 

Gevangenisstraf ingevolge Artikel 276(1) (i) van die Strafproseswet 

(51177) opgele; moet die gevangene 'n 1/6 van sy vonnis uitdien alvorens 

dit omskep kan word in korrektiewe toesig. Indien meer as een vonnis 

opgele word ingevolge bogenoemde artikel, mag die gevangene nie op 

'n langer korrektiewe toesig tydperk as vyf jaar geplaas word nie. 
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Waar 'n gevangene hergevangenegeset is slegs weens verbreking van 

parool-voorwaardes op 'n vorige bepaalde vonnis, moet hy ten minste die 

helfte van sy parooltydperk uitdien, ongeag die tydperk wat hy reeds op 

parool was toe die voorwaardes verbreek is. 

Indien 'n gevangene gevonnis is tot verskeie termyne van gevangenisstraf, moet 

hy dit in die volgende volgorde uitdien: 

Eerstens, enige vonnis of vonnisse ten opsigte waarvan 'n nie-

parooltydperk nie vasgestel is nie; 

Tweedens, die nie-parooltydperk of 25 jaar; en 

Derdens, die balans van die vonnis(se) na verstryking van die nie-

parooltydperk. 

Die volgende voorbeeld kan gebruik word om die minimumaanhoudingsdatum 

sowel as die vonnisverstrykingsdatum te bereken: 

DATUM VAN OORTREDING VONNIS 
VONNIS 

Lasbrief 1: 
98/05/26 Diefstal 18 maande 

gevangenisstraf 

Lasbrief 2: Diefstal 2 jaar gevangenisstraf 
98/10/12 waarvan 16 maande 'n 

nie-parool periode is 

Lasbrief 3: Diefstal 5 jaar gevangenisstraf 
98/12/10 waarvan 2 jaar 'n nie-

parool periode is 

T ABEL 3 : Berekening van ontslagdatums volgens die nuwe vrylatingsbeleid 
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Vervolgens word gekyk hoe die berekening gedoen word ten opsigte van die 

minimum aanhoudingstydperk en die vonnisverstrykingsdatum. Die inligting in 

tabel 3 supra word as voorbeeld geneem: 

Minimum aanhoudin1:stydperk: 

1998/05/26 (laat een dag val) 

+0000109100 (1/z van vonnis: lasbrief 1) 

1999/02/25 

+0001104100 (nie-parool periode: lasbrief 2) 

2000106125 

+0002100100 (nie-parool periode : lasbrief 3) 

2002/06/25 Minimum aanhoudingstydperk 

Balans van vonnis: 

2002106125 minimum aanhoudingstydperk 

+0000109100 (tweede helfte van lasbrief) 

2003103125 

+0000108100 (oorblywende gedeelte waarop parool toegeken kan word; lasbrief 2) 

2003111125 

+0003100100 (oorblywende gedeelte waarop parool toegeken kan word; lasbrief 3) 

2006/11125 Maksimum vrylatingsdatum 

-0000106100 (Spesiale afslag van vonnis - Julie 1998) 

2006/05/25 Vonnisverstrykingsdatum 

V onnisverstrykingsdatum 

Minimum aanhoudingsdatum 

Balans op lasbriewe 1,2 en 3 

2006105125 

-2002106125 

0003/11/00 

Indien parool dus toegestaan sou word, sal dit slegs vir die balans op lasbriewe 

1,2 en 3 geskied, naamlik vir 3 jaar en 11 maande. 

'n Ander baie belangrike verandering wat intree met die nuwe vrylatingsbeleid 
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is die toestaan van spesiale afslag van vonnis. Alle spesiale afslag van vonnis 

mag net van die parooltydperk of tweede helfte van vonnis af getrek word. Dit 

belnvloed dus nie die minimum aanhoudingstydperk nie. 

Die nuwe vrylatingsbeleid het dus ten doel om strenger dissipline af te dwing. 

Op die oog-af lyk dit of die hoofdoel is om gevangenes langer aan te hou as 

voorheen. Met die huidige misdaadsituasie in Suid-Afrika eis die gemeenskap 

meer vergelding vir oortredings en sal die nuwe beleid beslis positief ervaar word 

uit verskillende kringe. Ook die Departement van Justisie sal meer tevrede wees 

met die beleid aangesien hulle meer inspraak daartoe het. Die Departement 

Korrektiewe Dienste behoort ook minder kritiek te kry rondom die "vroee" 

ontslag van gevangenes. 

Hierdie beleid is ook tot groot voordeel binne gevangenisse. Die langer 

aanhoudingstydperke gee meer geleentheid vir rehabilitasie en die oorweging van 

parool (nie outomaties) stel die gevangene in 'n posisie waar sy gedrag en 

optrede (dissipline) binne die gevangenis gaan bepaal hoe lank na sy minimum 

aanhoudingstydperk hy op parool vrygelaat kan word. Sy gedrag en optrede kan 

ook veroorsaak dat hy glad nie op parool gaan nie en tot sy maksimum 

vrylatingsdatum aangehou word. 

Daar is dus baie voordele ten opsigte van die nuwe vrylatingsbeleid. Een nadeel 

wat egter onmiddelik na vore kom, is die kwessie van oorbevolking. Sodra 

gevangenes langer aangehou word kom oorbevolking ter sprake. Dit sal sinne

loos wees om 'n nuwe vrylatingsbeleid daar te stel en dan byvoorbeeld kort-kort 

amnesties toe te ken om oorbevolking tee te werk. 'n Balans tussen hierdie twee 

aspekte sal gehandhaaf moet word ten einde die nuwe beleid effektief toe te pas. 

2.3.4.3 Samestelling van nuwe paroolrade 

Die vrylatingsbeleid van die Departement Korrektiewe Dienste het al baie kritiek 
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uitgelok in die verlede, nie net oor hoe die beleid toegepas word nie, maar ook 

deur wie dit toegepas word. 

Huidiglik hanteer die bestaande paroolraad die uitplasing en vrylating van 

gevangenes. Die paroolraad bestaan tans uit slegs lede van die Departement 

Korrektiewe Dienste. Dit is een van die aspekte wat kritiek uitlok. Die kritici is 

van mening dat meer rolspelers betrokke moet wees by die uitplasing/vrylating 

van gevangenes. 

Die huidige paroolraad bestaan uit die volgende funksionarisse: 

Voorsitter 

Sekretaris 

Kl erk 

Paroolrade is nie by elke gevangenis gesetel nie en die meeste paroolrade is dus 

rondreisend. Die raad is gesetel by die groter sentra en vandaar word die 

omliggende gevangenisse bedien. 

Met die nuwe vrylatingsbeleid en ook die nuwe Wet op Korrektiewe Dienste 

(Wet 111/98) is die samestelling van paroolrade verander en sien nou soos volg 

daaruit (Artikel 7 4 van Wet 111/98): 

'n Voorsitter 

'n Ondervoorsitter 

'n Beampte van die Suid-Afrikaanse Polisie Diens wat deur die Na 

sionale Kommissaris van die Suid-Afrikaanse Polisie Diens benoem is 

'n Beampte van die Departement van Justisie en 'n plaasvervanger, beide 
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met regsagtergrond, benoem deur die Direkteur-generaal van die 

Departement van Justisie 

twee beamptes van die Departement Korrektiewe Dienste wat deur die 

Kommissaris benoem is 

twee lede van die gemeenskap. 

In die afwesigheid van die Voorsitter mag die ondervoorsitter die raadsittings lei. 

Een van die twee lede van die Departement Korrektiewe Dienste wat <lien op die 

paroolraad, moet as sekretaris aangestel word. Die Voorsitter van die paroolraad 

sal 'n oud regter wees en dus ook 'n "buitestaner" wat die Departement 

Korrektiewe Dienste betref. 

Hierdie samestelling van paroolrade bring nie net meer rolspelers in die stelsel 

in nie, maar die verantwoordelikheid word ook onder hulle versprei. Dit is baie 

maklik om vanuit die publiek kritiek te lewer ten opsigte van die vrylating van 

gevangenes. Die gemeenskap kry nou die geleentheid om te <lien op hierdie raad 

en word sodoende 'n vennoot gemaak in die besluite wat geneem word. Al die 

partye binne die strafregsplegingstelsel word nou betrokke en sal dit beslis 'n 

invloed he op die wyse waarop die werksaamhede van die paroolraad hanteer 

gaan word asook die resultate wat daarmee behaal word. 

Die gevangene word ook direk bei"nvloed deur hierdie nuwe samestelling van 

paroolrade. Daar kan nou insette gelewer word deur rolspelers wat nie voorheen 

die geval was nie. Meer inligting is dus beskikbaar wanneer daar oor 'n 

uitplasing/vrylating besluit moet word. Die oogmerke van straf kan hierdeur 

haalbaar gemaak word aangesien vergelding wel plaasvind deur byvoorbeeld 

langer aanhoudingstydperke volgens die nuwe vrylatingsbeleid. Hierdie nuwe 

beleid het ook afskrikkingswaarde vir die huidige oortreder sowel as die 
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voornemende misdadiger. Goeie dissipline sal binne die gevangenis gehandhaaf 

moet word ten einde op parool vrygelaat te word. Hierdie goeie gedrag kan lei 

tot positiewe rehabilitasie. Die gemeenskap word ook beskerm in die sin dat 

aanhoudingstydperke langer is in sommige gevalle (byvoorbeeld waar die hof 'n 

persoon as gevaarlik klassifiseer) en parolering deur 'n meer verteenwoordiger 

groep (waarvan die gemeenskap deel is) oorweeg word. Dit is dus moontlik dat 

voorkoming van misdaad hierdeur bewerkstellig kan word. 

2.3.5 Die invloed van rekreasie- en gevangeneskomitee's 

Die gevangene bevind horn in 'n kunsmatige leefwereld binne die gevangenis. 

Alles word vir horn gedoen. Die owerheid besluit vir horn oor wat hy gaan eet, 

wat hy gaan aantrek, waar hy gaan slaap en watter werk hy gaan doen. In die 

gemeenskap moet mense elke dag hul eie besluite neem en dan die 

verantwoordelikheid neem vir die besluit. Deel van die opheffingstaak van die 

Departement Korrektiewe Dienste is om die gevangene gereed te maak vir die 

samelewing buite die gevangenis na vrylating. Die gevangene moet dus ook 

binne die gevangenis die geleentheid kry om sy mening te gee en deel te wees 

van besluite wat horn direk raak. 

Dit is bier waar rekreasie- en gevangeneskomitee's ter sprake kom. Die 

gevangene kry die geleentheid om deel te neem aan besluite rondom die bestuur 

van die gevangenis. 'n Gevangene het nog steeds nie die reg om te besluit hoe 

die gevangenis bestuur moet word nie. As gevolg van veiligheidsmaatreels kan 

dit nie toegelaat word nie, maar daar word beslis gekyk na die insette wat 

gelewer word deur gevangenes alvorens bestuursbesluite geneem word. 
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2.3.5.1 Rekreasiekomitee 

Tydens die bespreking van die voorregtestelsel vir gevangenes is genoem dat 

voorregte in twee afdelings verdeel kan word, naamlik individuele- en 

groepsvoorregte. Die samestelling van 'n rekreasiekomitee is juis daarop gemik 

om die groepsvoorregte te bestuur. 

Korrektiewe Dienste Order afdeling B(V)(3)(c) noem dat die rekreasiekomitee 

die Hoof van die gevangenis moet bystaan in die bedryf van groepsvoorregte. 

Die rekreasiekomitee sal dus net uitvoerend kan wees oor daardie sake wat deur 

die Hoof aan hulle opgedra word. Hulle het dus net 'n aanbevelingsbevoegdheid 

en kan nie besluite neem nie. 

Groepsvoorregte sluit die volgende in: 

musiek- en radioprogramme wat van 'n sentrale meesterstel uitgesaai 

word; 

rnusiekinstrumente (rekreasiekomitee-eiendom); 

vertoning van films, video's en beskikbaarstelling van televisies; 

sport en speletjies (binne- en buitemuurs); en 

rekreasiebyeenkomste soos byvoorbeeld konserte en kooroptredes. 

Die rekreasiekomitee word deur die Hoof van die Gevangenis aangestel en moet 

jaarliks herkies word. Die komitee kies self 'n Voorsitter, ondervoorsitter en 

sekretaris. Hierdie komitee moet ten minste een keer per maand vergader. 'n 

Agenda moet opgestel word en behoorlike notule moet gehou word van alle 

vergaderings. Die sekretaris hou ook die inventaris van items wat aan die 

rekreasiekomitee behoort. Die assistent-hoof moet gereeld nasienaksies uitvoer 

om te bepaal of daar volgens voorskrif gewerk word. Die Hoof van die 
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Gevangenis moet weer op 'n steekproefbasis kontroleur dat all es na wense 

verloop. Die hoof of enige ander lid kan vergaderings van die rekreasiekomitee 

bywoon. Hierdie komitee mag nie buite hul bevoegdheid optree nie. Eise aan 

die Hoof sal nie geduld word nie en kan lei tot die ontbinding van hierdie 

komitee. 

Op hierdie manier word die gevangenes betrokke gemaak by besluitnemings en 

word daardeur bygedra dat die gevangene "belangrik voel". Dit kan 'n positiewe 

selfbeeld tot gevolg he wat weer op sy beurt beter dissipline en uiteindelik 

rehabilitasie tot gevolg kan he. 

2.3.5.2 Gevangeneskomitee 

Gevangeneskomitee's is nie voorskriftelik nie en is daar geen riglyne/voorskrifte 

binne die Departement Korrektiewe Dienste nie. By die opleidingsessies vir 

Hoofde van gevangenisse word hierdie komitee's wel aanbeveel. 

Die gevangeneskomitee werk basies dieselfde as die rekreasiekomitee maar 'n 

wyer veld word egter gedek. Die rekreasiekomitee hanteer hoofsaaklik 

groepsvoorregte. Gevangeneskomitee's daarinteen dek ander velde binne die 

bestuur van 'n gevangenis. Die Hoof van 'n gevangenis kan hierdie komitee baie 

nuttig gebruik om 'n spreukbuis te wees tussen bestuur en die gevangenes. 

Hierdie komitee kan byvoorbeeld ingelig word random die nuwe vrylatingsbeleid 

en hulle kan op hul beurt weer die res van die gevangenes inlig. Vrae wat hieruit 

ontstaan kan terug verwys word na die Hoof en spesifieke aandag kan daaraan 

gegee word. Die Hoof van die Gevangenis kry gereeld opdrag om sekere aspekte 

onder die aandag van alle gevangenes te bring. Sulke opdragte is nie altyd 

prakties uitvoerbaar nie aangesien verskillende kategorie gevangenes nie saam 

gevoeg kan word om sake soos hierdie te bespreek nie. In sulke gevalle kan 'n 

gevangeneskomitee baie handig te pas kom. 'n Onderhoud is gevoer met die 
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Hoof van Worcester Mansgevangenis aangesien 'n gevangeneskomitee wel in 

gebruik is. Vol gens die Hoof bestaan sy komitee uit 'n verteenwoordiger uit elke 

sel binne die gevangenis. By groter sentra sal dit nie prakties moontlik wees nie 

en kan 'n verteenwoordiger uit elke seksie geneem word om die komitee te vorm. 

By Worcester Mans word die komitee nie net gebruik om "boodskappe" te dra 

nie. Die gevangenes kan ook met voorstelle kom wat tydens hierdie vergaderings 

voorgele word. Net soos met die rekreasiekomitee kan hierdie komitee ook nie 

besluite neem nie, maar slegs aanbevelings maak. Die Hoof neem hierdie insette 

egter in ag wanneer hy 'n besluit moet maak rondom voorstelle/aanbevelings wat 

van tyd tot tyd vanaf die gevangenes ontvang word. 

Gevangeneskomitee's kan as 'n belangrike bestuursmeganisme gesien word 

aangesien opdragte aan hierdie komitee gegee kan word, maar insette vanaf hulle 

ook besluitneming makliker maak. Notule' s word bygehou van elke vergadering 

en rekord bestaan dus van alle aspekte wat hanteer word. 

Dit is nie net vir bestuur wat hierdie komitee van groot waarde is nie. Die 

gevangenes voel hierdeur dat hulle deel het aan die besluite wat hulle direk raak. 

Hierdie komiteelede voel belangrik en ander gevangenes het meer vrymoedigheid 

om met 'n medegevangene te praat oor veral sensitiewe sake. 

Dissipline binne die gevangenis kan ook positief bei:nvloed word. Die gevangene 

hoor iets, maar weet nie presies waaroor dit gaan nie. Hy ervaar dit miskien 

negatief en kom in opstand daarteen. Hierdie gedrag kan gou regdeur 'n 

gevangenis versprei en gevangenisopstande tot gevolg he. Hierdie swak gedrag 

kan die gevangene se vrylatingsdatum negatief bei:nvloed en sodoende 

rehabilitasie in die wiele ry. Indien die gevangeneskomitee die boodskap reg 

oorgedra het aan alle gevangenes of gevangenes 'n komitee gehad het om na te 

gaan met dit wat hulle nie verstaan nie, sou so 'n opstand dalk nooit plaasgevind 

het nie. 

Daar is beslis plek vir gevangenes- sowel as rekreasiekomitee's binne die 
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Departement Korrektiewe Dienste en kan hulle met groot vrug gebruik word in 

belang van bestuur sowel as gevangenes. 

2.3.6 Oorbevolking van gevangenisse 

Die hoe misdaadsyfer in Suid-Afrika veroorsaak ook oorvol gevangenisse. Alle 

oortreders wat gevonnis word, kan nie op korrektiewe toesig geplaas word of 

boetes opgete word nie. Gevolglik styg die gevangenesbevolking daagliks en 

word dit al moeiliker om gevangenisse effektief te bestuur. 

Daar is mense wat redeneer dat gevangenes nie vroeer vrygelaat moet word, slegs 

omrede gevangenisse oorvol is nie. Die gevangene moet sy volle vonnis uitdien 

en daarom moet daar meer "tronke" gebou word. Die bou van meer 

gevangenisse gaan beslis nie die misdaadprobleem oplos nie. Dit sal 'n 

addisionele las plaas op die Staat aangesien dit miljoene rande per jaar kos om 

gevangenisse in stand te hou. 

Die hoofdoel van die nuwe vrylatingsbeleid is ook om gevangenes langer aan te 

hou. Oorbevolking gaan ook hierdeur vererger word. 

Tans is die pleeg van emstige misdaad aan die orde van die dag. Die publiek 

redeneer dat die Suid Afrikaanse Polisie Diens geen beheer oor emstige misdaad 

het nie. Mense word voor die voet doodgeskiet en kom 'n groot persentasie van 

die oortreders weg met die <lade wat hulle gepleeg het. Ndabandaba (1987: 5) 

noem dat: "The growth in serious crime in South Afica over the past five years 

is tellingly reflected in the fact that on 30 June 1980 a total of 57 509 prisoners 

were in custody with sentences of two years and over. At the end of June 1985, 

this figure was 67 545, an increase of 10 000 long-term prisoners in only five 

years". 

Oorbevolking is nie net 'n probleem in Suid-Afrika nie. Dit kom regoor die 

wereld voor. 'n Opname in 18 lande oor 'n periode van drie jaar toon dat 
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gevangenesbevolkings in 14 van die 18 lande gestyg het met tussen 3% en 83%. 

'n Ander aspek wat ook opgeval het, is die toename in die aantal vroue 

gevangenes (Neser, 1993: 274). 

Om oorbevolking teen te werk word daar van tyd tot tyd amnesties afgekondig. 

In die Nexus (Sitole, 1998: 14) word genoem dat: "Amnesties are no more than 

a short term palliative". Tydelike verligting is soms nodig, maar daar sal na 

langtermyn oplossings gekyk moet word om hierdie probleem op te los. 

Huidige misdaadpatrone, die sensitiwiteit van die publiek en die media sowel as 

die huidige ekonomiese omstandighede van 'n land speel alles 'n rol by 

oorbevolking. Die volgende statistiek ten opsigte van besettingstotale van 

Worcester Korrektiewe Dienste sow el as die W es-Kaap Provinsie soos op 1 

Maart 1999 wys die huidige situasie in die Wes-Kaap: 

Gevangenis Goedgekeurde Oopsluit op Persentasie Totaal Totaal 
akkommodasie 1Maart1999 besetting Gevonnis Ongevonnis 

Worcester 364 647 178% 491 156 
Mans 

Provinsie Goedgekeurde Oopsluit op Persentasie Totaal Totaal 
Akkomodasie 1Maart1999 Besetting Gevonnis Ongevonnis 

Wes-Kaap 18 211 24 631 135% 17 651 6 980 

TABEL4: Besettingstotale ten opsigte van Worcester Korrektiewe Dienste 

en die W es-Kaap Provinsie 

Volgens Neser (1993: 280) veroorsaak oorbevolking verskeie probleme binne 

gevangenisse. N avorsing het getoon dat die hoe sosiale en ruimtelike digtheid 

die volgende probleme kan veroorsaak: 

Die aantal tugoortredings, aanrandings en selfs moorde onder gevangenes 

neem toe namate gevangenisse voller word. 
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Tugoortredings toon 'n hoe voorkoms in oorbevolkte slaaplokale met 

stabelslaapgeriewe, veral onder jeugdige gevangenes. 

Daar is 'n verband tussen gevangenisoorbevolking en die voorkoms van 

opstande, aanrandings en geweld in gevangenisse. 

Oorbevolking van gemeenskaplike selle lei daartoe dat hoer temperature in selle 

voorkom, ventilasie verswak en geraasvlakke verhoog. Hierdie toestande is 

strydig met Standaard Minimum Reel 10 wat die volgende bepaal: "All 

accommodation provided for the use of prisoners and in particualr all sleeping 

accommodation shall meet all requirements of health, due regard being paid to 

climatic conditions and particularly to cubic content of air, minimum floor space, 

lighting, heating and ventilation." 

Oorbevolking kan nie oornag opgelos word nie. Dit is 'n komplekse verskynsel 

wat deur verskeie faktore veroorsaak word. Die strafregstelsel sowel as die 

gemeenskap speel hier 'n baie belangrike rol. Die gemeenskap vereis vergelding 

en toon geen genade vir misdadigers nie, veral met die huidige misdaad situasie 

in Suid-Afrika. Indien 'n amnestie onder sulke omstandighede afgekondig sou 

word, sal dit wye kritiek uitlok. Die vorige vrylatingsbeleid het ook voorsiening 

gemaak vir strafvermindering. Die howe het dan net langer strawwe opgele om 

te kompenseer vir hierdie "vroee" vrylating. Op hierdie manier kan daar dus 

geen sprake wees van positiewe beheer oor oorbevolking van gevangnisse nie. 

In die Verenigde State van Amerika het die gemiddelde lengte van vonnisse vir 

'n bepaalde kategorie misdaad van 18 maande in 1977, gestyg tot 28 maande in 

1983 (Neser, 1993 : 288). 

Oorbevolking word ook net gedurende die nag of wanneer gevangenes toegesluit 

is, ervaar. Bedags word hulle buite die gevangenis aangewend en die wat binne 

bly werk in werkwinkels of verkeer binne die groot binneplaas. 

W anneer die statistiek van besettingstotale in die W es-Kaap bestudeer word, is 
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dit duidelik dat nie alle gevangenisse onhanteerbaar oorbevolk is nie. Area 

Bestuurders binne een Provinsie reel onder rnekaar om gevangenes oor te plaas 

na gevangenisse waar rneer akkornrnodasie beskikbaar is. 

Daar kan baie gepraat word oor oorbevolking, rnaar min kan egter gedoen word 

wanneer dit voorkorn. Die enigste rnanier om oorbevolking hok te slaan, is om 

rnisdaad te probeer voorkorn. Minder oortreders rnoet dus deur die stelsel 

beweeg. Dit kan net bewerkstellig word deur voorkorning van veral emstige 

rnisdade. Die regering besef dat die huidige rnisdaadsyfers en veral die rnoorde 

op onskuldige landsburgers 'n negatiewe invloed het op die ekonornie, die 

toerisrnebedryf en ook op die naderende verkiesing. Dit wil voorkorn of die land 

tans deur georganiseerde rnisdaad regeer word. Orn 'n teenvoeter vir hierdie 

probleern te vind, is die National Crime Prevension Strategy (NCPS) in die lewe 

geroep. Die NCPS se visie is dat: "South Africa shall be turned into a society 

where its inhabitants can pursue their daily lives in peace and safety, free from 

fear of crime and violence" (Van Wyk, 1998 : 10). Die rolspelers binne die 

NCPS is die Suid Afrikaanse Polisie Diens, die Departernent Justisie, die 

Departernent Korrektiewe Dienste en die Departernent van W elsyn. 

Die Departernent Korrektiewe Dienste het reeds verskeie projekte geloods om sy 

deel as rolspeler binne die NCPS te bevestig. Die volgende projekte is hier ter 

sprake: 

Veiligheidsisteern Die aanbring van verskeie 

elektriese ornheinings om 

ontvlugtings van geharde 

rnisdadigers te bekarnp. 
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Elektroniese Monitering 

Ongevonniste gevangenes 

Om persone op korrektiewe toesig 

en parool elektronies te moniteer 

en daardeur seker te maak dat 

hulle hulle voorwaardes nakom. 

Ongevonniste gevangenes maak 

tans % uit van die totale 

gevangenesbevolking. Alles 

moontlik word gedoen om 

ongevonniste gevangenes so gou 

as moontlik deur die 

hofprosedures te kry. 

Voortdurende gesprekvoering vind plaas tussen die betrokke 

Departemente. 

Die National Crime Prevension Strategy is gebasseer op die vir pilaar benadering 

naamlik (Van Wyk, 1998: 11): 

Criminal Justice System 

Community Values and Education 

Environmental Design 

Trans-National Crime 

Misdaadvoorkoming bleik dus die enigste langtermyn oplossing te wees vir 

oorbevolking binne gevangenisse. Dissipline onder gevangenes word ook 

nadelig belnvloed deur oorbevolking en daarom is dit belangrik dat dit 

teengewerk word ten einde rehabilitasie te bewerkstellig. 



-83-

2.3. 7 Gevaneenes-arbeid 

Ondervinding het geleer dat ledigheid in gevangenisse aanleiding kan gee tot 

verskeie negatiewe bedrywighede. Opstokery, bende-aktiwiteite ensovoorts kom 

voor waar ledigheid aanwesig is. Dit is dus baie belangrik om gevangenes altyd 

besig te hou. 

Die Wet op Korrektiewe Dienste (Wet 111/98), Artikel 37(1)(b) bepaal dat elke 

gevonniste gevangene enige arbeid kan verrig wat verband hou met enige 

ontwikkelingsprogram of wat oor die algemeen ontwerp is om arbeidsame 

gewoontes aan te kweek. 

Standaard Minimum Reels 71 tot 76 handel ook oor arbeid van gevangenes. 

Daar word wel sekere voorwaardes vir verrigting van arbeid vasgestel. Die 

belangrikste is dat die arbeid so na as moontlik moet wees aan die tipe arbeid wat 

die gevangene na vrylating in die gemeenskap gaan verrig. Op hierdie wyse is 

hy dan reeds besig om horn voor te berei vir die arbeidsmark na vrylating. In die 

Nexus (De Villiers, 1988 : 33) verskyn ook 'n artikel oor gevangenes-arbeid in 

die Kubaanse gevangenisse: "Labour which is socially useful and legally 

established for all workers in the country is performed by prisoners as an 

educational means." 

Dit word binne die Suid-Afrikaanse gevangenisse verwag dat alle gevonniste 

gevangenes (wat liggaamlik en geestelik geskik is) elke werksdag vir hoogstens 

10 ure met sinvolle arbeid besig gehou sal word. 

Volgens Neser (1993: 334) moet arbeid nie as straf beskou word nie. In vroeere 

benaderings was arbeid deel van straf. Die hantering van gevangenes is vandag 

nie meer op straf gerig nie. Arbeid kan meer gesien word as 

behandelingsprogram wat rehabilitasie tot gevolg kan he. Die gevangene se 

gedrag moet so verander word dat hy na vrylating kan toetree tot die arbeidsmark 

en selfversorgend kan optree ten opsigte van homself, maar ook sy afhanklikes. 
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Hierdeur hoef hy nie weer misdaad te pleeg om aan die lewe te bly nie. Dit bly 

belangrik om tydens gevangesetting hierdie waardes te kweek en aan te leer. Die 

regte arbeidsgesindheid kan net bewerkstellig word deur arbeidsopleiding. Clear 

en Cole (Neser, 1993: 334) verwys hiema as: "training for work and training by 

work". 

Gevangesetting is baie duur en deur sinvolle arbeid leer die gevangene nie net 

gewoontes van arbeidverrigting aan nie, maar kan produkte wat byvoorbeeld uit 

hierdie arbeidsopleiding vervaardig word, te koop aangebied word en sodoende 

kompenseer hierdie inkomste vir die hoe kostes verbonde aan aanhouding van 

gevangenes. 

Reeds by die inrigtingskomitee word 'n gevangene geklas en na observasie aan 

'n span toegewys om daar te werk. Tydens die bespreking van die veilige 

bewakingsklassifikasiestelsel is die betaling van gratifikasie aan gevangenes 

aangespreek. Hierdie betaling word gedoen vir arbeid wat verrig is volgens 

sekere kategoriee. Hierdie verskillende kategoriee bepaal dan ook op watter 

skaal en kerf die gevangene besoldig gaan word. Gevonniste gevangenes word 

dan ook in drie verskillende kategoriee ingedeel vir doeleindes van 

werkverskaffing, naamlik (Neser, 1993: 336): 

vakmanne; 

gespesialeseerde werkers; en 

konstruktiewe ongeskoolde arbeiders. 

Soos reeds genoem moet ledigheid onder gevangenes tot 'n minimum beperk 

word. Dit is egter baie moeilik om elke dag arbeid te voorsien aan alle 

gevonniste gevangenes. Daar is verskeie faktore wat hiertoe kan hydra. Een 

groat probleem is die afwesigheid van personeel. Hierdie tendens veroorsaak dat 

die werk wel daar is, maar daar nie personeel is om 'n span gevangenes uit te 
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neem om te gaan werk nie. Hierdie aspek sal ook in hoof stuk 3 verder bespreek 

word wanneer daar gekyk gaan word na personeeldissipline. 

Die Departement Korrektiewe Dienste poog daarin om so ver as moontlik te 

voorsien in genoegsame fasiliteite vir arbeidsverrigting. Groot kapitaaluitlegte 

word gedoen ten opsigte van bouwerke, produksiewerkwinkels, washuise, 

chaletwerk, instandhoudingswerkwindels en gevangeniskombuise. 

Die volgende kategoriee gevangenes word nie buite die mure van 'n gevangenis 

gebruik om arbeid te verrig nie (Korrektiewe Dienste Order B (V) (5) (b): 

Verdere aanklagtes; 

Ongevonniste gevangenes; en 

Liggaamlik gestremdes. 

As gevolg van die hoe kostes verbonde aan die aanhouding van gevangenes, 

word arbeid altyd eerste aangewend vir die Departement Korrektiewe Dienste, 

dan vir antler staats departemente en daama aan die publiek. By die verrigting 

van gevangenes-arbeid moet die veiligheid van die gevangene altyd eerste kom. 

Dit is dan ook die rede waarom gevangenes byvoorbeeld nie by uitgrawings, in 

myne ensovoorts mag werk nie. 

Korrektiewe Dienste Order B (V) (5) (e) bepaal ook in samewerking met regulasie 

105 dat gevangenes nie arbeid moet verrig op Sondae en Openbare vakansiedae 

nie. Slegs die nodige werk mag verrig word om die netheid en higi:eniese 

standaarde te handhaaf. Ook op Saterdaemiddae moet gevangenes besig gehou 

word met ontspanningsaktiwiteite. 

Die inrigtingskomitee kan ook monitors aanstel. 'n Monitor is 'n gevangene wat 

sonder bewaking van 'n lid op die gevangenisterrein kan rondbeweeg. Monitors 

word aangewend by klubsale, menasies, petrolpompe en as trekkerbestuurders. 

Dit is seker die begeerte van elke gevangene om 'n monitor te word. Daar is 
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egter vereistes waaraan voldoen moet word en kan enige gevangene nie 

kwalifiseer vir monitorskap nie. 

In die verlede is harde arbeid verrig as straf en moes gevangenes byvoorbeeld 

klipe kap in klipkampe. Hierdie tipe arbeid was sinneloos aangesien geen 

arbeidsgewoontes daardeur aangeleer kon word nie. 

Die rehabilitasie moontlikheid in arbeid vir gevangnes is raakgesien en het daar 

'n groot klemverskuiwing gekom vanaf arbeid as straf na arbeidsopleiding om 

gedragsverandering te bewerkstellig. Platt en Takagi (1980: 86) noem dat: "An 

importent implication of the rhetoric which attached itself to the new penology 

of the Progressive Era was that the criminal would received individualized 

treatment; he would be classified, measured and treated according to his and 

society's needs. Instead of focusing upon the criminal act, it turned upon the 

actor, his identity, his attitudes and his behaviors - criminal or not. Now his 

deviances might be "treated", and attempts might be initiated to rem old or 

literally to reconstitute him". 

Gevangenes-arbeid vorm dus deel van die totale rehabilitasieprogram. Goeie 

dissipline word ook hierdeur bewerkstellig aangesien arbeid op "dorpspanne" en 

monitors slegs verrig kan word deur gevangenes wat daarvoor kwalifiseer. 

Gevangenes-arbeid dra dus by tot dissiplinering van gevangenes en kan na 

vrylating 'n belangrike aspek wees van voorkoming van verdere misdaadpleging. 

2.4 Die Doodstraf 

Artikel 11 van Wet 108 van 1996 bepaal dat elke persoon die reg het om te lewe. 

Hierdie reg is dan ook die rede vir die afskaffing van die doodstraf. Wat egter 

uit die oog verloor word is die feit dat die onskuldige persoon wat vermoor word, 

deur dieselfde wet beskerm word en dus ook die reg gehad het om te leef. 

Die doodstraf het sy oorsprong al in die Bybelse tyd gehad. Levitikus 24 vers 17 
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en 21 noem dat: "As iemand 'n moord gepleeg het, hy die doodstraf moet kry". 

Baie mense is van mening dat dit verkeerd is om kwaad met kwaad te vergeld. 

'n Oog vir 'n oog en 'n tand vir 'n tand kan dus ook 'n lewe vir 'n lewe beteken. 

In baie gevalle word persone wat 'n moord gepleeg het, gevonnis tot kort 

tydperke van gevangenisstraf. Daar is verskeie faktore wat in ag geneem moet 

word wanneer 'n persoon vir moord skuldig bevind is en gevonnis moet word. 

Die voorstaners van die doodstraf is van mening dat moordenaars geen respek het 

vir ander mense se lewe nie, maar dat hy baie bang is om self dood te gaan. Hy 

sal dus ten alle koste probeer om sy eie lewe te beskerm. Dit is hier waar die 

doodstraf as afskrikkingsmiddel baie effektief toegepas kan word. Die 

moordenaar/voomemende moordenaar sal twee keer dink voor hy moord pleeg 

aangesien hy nie sy eie lewe wil verloor nie. 

Die grondwet (Wet 108/96) is hoofsaaklik vir die wetsgehoorsame burgers 

geskryf. Die misdadiger is ook deel van hierdie burgers totdat hulle misdaad 

pleeg. Sekere regte word gevangenes ontneem juis omrede hulle die landswette 

oortree het. Die reg om te lewe moet dus nie so eng toegespits word op die 

persone wat andere doodgemaak het nie. Hierdie reg moet eintlik beskerm word 

ten opsigte van onskuldige persone wat hulle lewe deur sinnelose moorde verloor 

het. 

Reid (1988 : 460) noem dat dit baie geld kos om gevangenes vir lang periodes 

aan te hou. Deur die doodstraf op te le, kan daar baie geld bespaar word. Die 

doodstraf word juis om hierdie rede af geraai aangesien die doodstraf nie direk na 

die oplegging daarvan, uitgevoer word nie. Wanneer die neem van 'n lewe met 

geld vergelyk word, is dit onmenslik en is dit geregverdig om te se dat die 

doodstraf afgeskaf moet word. Geld moet nooit 'n rol speel nie, maar eerder die 

individu wat 'n moord gepleeg het, die omstandighede waaronder dit plaasgevind 

het en die lyding wat die slagoffer moes deurmaak. 

In die Suid-Afrikaanse tydskrif vir strafregspleging (Volume 5, nommer 1, 1992 
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: 12) word die volgende statistiek gegee ten opsigte van die aantal voltrekkings 

van die doodstraf vanaf 1987 tot 1989: 

1987 164 

1988 117 

1989 53 

Hierdie afname was hoofsaaklik te wyte aan die werk van Professor Barend van 

Niekerk wat horn beywer het vir die afskaffing van die doodstraf. Hy was dan 

ook die stigterslid van die "Society for the Abolition of the Death Penalty in 

South Africa". 

Die doodstraf is na Suid-Afrika gebring deur Jan van Riebeeck en van daardie 

tyd af is daar 'n politieke en rasse konnotasie aan die doodstraf geheg. Verskeie 

statistieke word bekend gemaak oor hoeveel swartes gehang is wat blankes 

vermoor of verkrag het teenoor die aantal blankes wat swartes vermoor of 

verkrag het. Wanneer die doodstraf opgele word behoort kleur glad nie 'n rol 

te speel nie. Indien die doodstraf opgele word, moet die lyn regdeur dieselfde 

getrek word. 

Die kritici is van mening dat die doodstraf te finaal is. Daar is geen sprake van 

rehabilitasie nie en die persoon is permanent uit die samelewing verwyder. Die 

vraag word ook gevra of dit geregverdig is om 'n persoon tereg te stel met die 

doel om te voorkom dat hy weer 'n soortgelyke misdaad pleeg. Daarbenewens 

is moord 'n misdaad ten opsigte waarvan residivisme uiters selde voorkom. 

In die normale gang van misdaadpleging is dit seker waar dat dieselfde persoon 

nie dikwels 'n tweede en derde moord sal pleeg nie. Die situasie in Suid-Afrika 

is tans egter van so 'n aard dat mense voor die voet gedood word deur moord

bendes. Dit is sinneloos om te se dat hierdie mense nie weer sal moor nie. Dit 

is dan hulle "werk". Die voorstel wat hieruit kan voortspruit is die feit dat die 
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doodstraf nie van die wetboeke geskrap moet word nie. Dit is egter nie nodig om 

die doodstraf op te le vir elke moord wat gepleeg word nie, maar die feit dat dit 

wel opgele kan word, het al klaar afskrikkingswaarde en in die gevalle waar die 

oplegging daarvan geregverdig is, bestaan die strafvorm en kan dit toegepas 

word. 

Artikel 277 van die Strafproseswet (Wet 51/77) het die doodstraf gereel. Dat die 

doodstraf verpligtend moet wees vir moord is te eng en kan daar wegbeweeg 

word van hierdie stelling. Die belangrikste is dat dit wel behoue bly vir misdade 

soos byvoorbeeld plaasmoorde (waar daar soms geen items gesteel is nie), moord 

op polisiemanne, moorde op politici en pypbomaanvalle op onskuldige 

landsburgers. Hierdie verswarende omstandighede kan nie geduld word nie 

aangesien die owerheid 'n verpligting het teenoor die gemeenskap. Hierdie 

moordenaars word dikwels gevang en gevonnis tot langtermyn gevangenisstraf. 

Baie van hierdie gevangenes reel verdere moorde vanuit die gevangenis 

aangesien groot hoeveelhede geld ter sprake is. In sulke gevalle is rehabilitasie 

in elk geval onsuksesvol en sal die doodstraf die owerheid se hand sterk om die 

gemeenskap te beveilig. 

Ondergenoemde tabel toon die aantal persone wat gevonnis is tot die doodstraf 

en die aantal wat voltrek is: * 

Jaar Aantal Aantal Aantal 
doodstrawwe suksesvolle voltrekkings van 

opgele appelle die doodstraf 

1982 167 11 100 

1983 182 20 90 

1984 168 18 115 

1985 189 21 137 

1986 207 19 121 

1987 248 19 164 

1988 213 28 117 



1989 

1990 

1991 

Totaal 

TABEL 5: 

* -Bron: 

-90-

170 35 53 

89 34 1 

91 83 0 

1724 288 898 

Die aantal doodstrawwe opgele en uitgevoer in Suid-Afrika 

(1982-1991) 

Departement van Justisie 

Uit die onderhoude wat gevoer is, is dit duidelik dat die terugbring van die 

doodstraf nie mishandeling en/of geweldadige dood teweeg bring nie. Nee, 

hulle wil net he die oplegging van die doodstraf moet terug kom. Een van die 

teenkantings van die doodstraf is die geweld wat daarmee gepaard gaan. Soms 

wonder ek tog hoeveel geweld gepaard gaan met die voltrekking van die 

doodstraf. Daar is meer onmenswaardigheid in die woorde op 'n lasbrief wat die 

doodstraf gebied. "Jy sal aan jou nek hang tot jy dood is". Die president van die 

PAC, dokter Stanley Mogoba se in die Huisgenoot (25 Februarie 1999: 17) dat 

oortreders se ledemate af gesny moet word of dat oortreders met klippe 

doodgegooi moet word. Hierdie optredes is barbaars en onmenslik en veroorsaak 

dat mense saamstem dat die doodstraf af geskaf moet word. Die dood van 

onskuldige mense maak dat die publiek reg in eie hande wil neem. Mense is 

verbitterd en voel dat hulle dubbeld gestraf word deur hierdie oortreders. Mnr 

Phillip Myburg van Stellenbosch maak die volgende uitlating nadat sy vrou, 

Ingrid by 'n padstal doodgeskiet is: "Ek word dubbel gestraf: eers deur my vrou 

se dood en ek moet nog belasting betaal om vir die don... te sorg". Sy 

verbitterdheid kan verstaan word aangesien hy agterbly met 'n twee jarige 

seuntjie. 
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Die doodstraf is vier jaar gelede afgeskaf in Suid-Afrika, die 22ste land ter 

wereld om die doodstraf af te skaf. In baie Wes terse lande gaan teregstellings 

nog voort. Ook in die res van Afrika word die doodsdtraf nie ongrondwetlik 

beskou nie. In die nuwe demokratiese Suid-Afrika kan die doodstraf weer 

ingestel word aangesien elke persoon die reg het om te lewe. Suid-Afrika is baie 

sensitief vir "mishandeling". Dit kan toegeskryf word aan sy verlede. Dit moet 

ook net in gedagte gehou word dat dit sy verlede verteenwoordig. Onder geen 

omstandighede gee dit 'n "vrypas" tot wetteloosheid in die nuwe Suid-Afrika nie. 

Indien dit enigsins sou help kan daar gekyk word na ander metodes van 

vonnisvoltrekking ten opsigte van die doodstraf. Die voorstaners van die 

terugbring van die doodstraf het nooit gese dat dit spesifiek weer deur middel van 

die galg gedoen moet word nie. 
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HOOFSTUK 3 

PERSONEELDISSIPLINE BINNE DIE DEPARTEMENT 

KORREKTIEWE DIENSTE 

3 .1 lnleiding 

In hierdie hoofstuk word dissipline onder personeel bespreek en watter invloede 

aanleiding kan gee tot verswakking in dissipline. Die hoofstuk word afgesluit 

met die gevangene-lid verhouding. 'n Kombinasie van hoofstuk 2 en 3 word hier 

as uitgangspunt gebruik om uiteindelik te kan bepaal watter uitwerking dissipline 

het op die rehabilitasie van oortreders. 

Rehabilitasie van gevangenes is tans baie aktueel. Iemand moet egter hierdie 

rehabilitasie aan die gevangene fasiliteer. Dit is hier waar die lid ter sprake kom. 

Tans bestaan 80% van die Departement Korrektiewe Dienste se begroting uit 

personeeluitgawes: 

FIGUUR 5: Departement Korrektiewe Dienste begroting 
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Hierdie uitgawe moet met groot omsigtigheid bestuur word. Die bykans 41 000 

lede binne die Departement Korrektiewe Dienste word per diensstaat in stand 

gehou. Alle bevorderings (wat nie uitruilbaar is nie) en aanstellings kan slegs 

geskied waar vakatures bestaan. Op die manier word die gefinansierde diensstaat 

nie oorskry nie. 

Een van die belangrikste komponente binne die personeelafdeling is die 

indiensnemingskomponent. Werkloosheid is tans baie hoog in Suid-Afrika. 

Sodra 'n klein hoeveelheid poste geadverteer word, word duisende aansoeke 

ontvang. Soms lyk dit na 'n onbegonne taak om byvoorbeeld tien mense aan te 

stel uit 2000 aansoeke. lndien die keuringsproses net afgejaag word, sal die beste 

tien persone beslis nie aangestel word nie. Hierdie navorsingsprojek handel juis 

oor Korrektiewe dissipline en is dit uiters belangrik dat daar opgesien word na 

die lid. Die gevangene moet probeer navolg wat hy by die "bewaarder" leer. Dit 

is nie nodig om te se wat met gevangnesdissipline sal gebeur indien swak 

dissipline deur lede openbaar word nie. 

Die vraag wat nou gevra kan word, is wat is dissipline? Dissipline is om uit jou 

eie jou gedrag so te reel dat dit binne die gestelde norme van die samelewing of 

organisasie val. Die doel van personeeldissipline is hoofsaaklik om mense so te 

orden dat goeie arbeidsverhoudings daardeur bewerkstellig kan word. 

Keuring van kandidate by aanstelling is baie belangrik, maar dissipline onder 

bestaande personeel is net so belangrik. Opleiding en her- opleiding moet dus 

ook tot sy reg kom binne die Departement Korrektiewe Dienste. Ons leef in 'n 

vinnig veranderde wereld en lede wat wil vasklou aan "ou" gewoontes raak baie 

gou negatief wanneer dinge om hulle verander en hulle nie daarmee saamstem 

nie. Dissipline verswak ook hierdeur en moet daar hierteen gewaak word. In 

baie gevalle is dit nie so seer die lede wat nie wil verander nie, maar slegs die feit 

dat hulle oningelig is en nie altyd weet van nuwe beleid/werkswyses wat 

ge'implementeer word nie. Dit is hier waar opleiding en her- opleiding ter sprake 
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kom. Formele opleiding (kursusse) is nie altyd nodig nie. Indiensopleiding kan 

net so eff ektief toegepas word om byvoorbeeld nuwe werkswyses te verduidelik. 

Jarvis (1978 : 214) noem dan tereg: "Administrators can administer, and 

offenders can do their time either in traditional prisons or in new community

based programs; but nothing will happen if personnel do not work with 

offenders. The future of corrections is in the hands of staff members who carry 

out their day-to-day assignments in contact with offenders. They and the 

treatment staff fight the war for the rehabilitation of offenders." 

Die lid is die persoon wat die verskil kan maak in 'n gevangenis. Omstandighede 

verskil van gevangenis tot gevangenis, nie omrede die infrastruktuur so baie 

verskil nie, maar eerder omrede die lede so verskil. Die regte lede, met die regte 

gesindhede, kan groot verander binne gevangenisse teweeg bring. Scott en Scott 

(1973: 57) noem die korrektiewe beampte 'n "change agent." Hy is die persoon 

wat dinge kan verander onder gevangenes. Sy gesindheid, persoonlikheid, kennis 

en lojaliteit moet egter van so 'n aard wees dat hy 'n voorbeeld is vir die 

gevangene. Om dit te bewerkstellig is goeie dissipline 'n vereiste. Daar is 

ongelukkig verskeie faktore wat kan hydra tot verswakking in 

personeeldissipline. Hierdie aspekte word vervolgens bespreek. 

3.2 Dissiplinering van Personeel 

3.2.1 Die nuwe Dissiplinere stelsel 

Dit is baie belangrik dat daar binne elke organisasie 'n manier moet wees om 

personeel te beheer. Hulle moet weet wat reg en wat verkeerd is binne die 

organisasie. lndien hulle dus sou fouteer, moet daar meganismes in plek wees 

om teen hulle op te tree binne die arbeidswet wat sekere voorwaardes aan 

dissiplinering van personeel stel. 
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Binne elke organisasie word 'n "kultuur" gevestig wat eie is aan hierdie 

organisaie. Organisasiekultuur verwys na die manier waarop personeel in 'n 

organisasie oor hulself dink en hoe hulle optree. Schein (Nexus, Januarie 1992 

: 11) verwys na organisasiekultuur as die waarde- en normsisteem wat die mense 

binne die organisasie aanhang. Hierdie kultuur kan ook maklik negatief wees en 

dus 'n swak beeld van die organisasie na buite dra. 

In hoofstuk 2 is verwys na gevangenes wat nie op werkspanne kan uitgaan nie 

as gevolg van lede wat afsiek is. Die gevangenes is dan ledig en verloor ook 

hulle gratifikasie. Dit werk negatief in op die gedrag en aanpassing van die 

gevangene binne die gevangenis. Hierdie negatiewe beeld van die Departement 

Korrektiewe Dienste word ook na buite uitgedra en maak dit die publiek ook 

omgekrap aangesien die lede wat so gereeld afsiek is betaling ontvang vanaf die 

belastingbetaler. 

Sekere remedies moet dus gevolg kan word ten einde hierdie gedrag van lede hok 

te slaan. Dit is bier, waar die dissiplinerestelsel ter sprake kom. Later in hierdie 

hoof stuk sal die verskil tussen die ou en die nu we stelsel verduidelik word. 

By die dissiplinering van personeel speel die toesighouer 'n baie belangrike rol. 

Dissiplinering moet dus op die laagste vlak begin. Die Wet op Korrektiewe 

Dienste (Wet 111/98) en die regulasies wat daarvolgens uitgevaardig is, bepaal 

watter optredes strafbaar is. Dissiplinere maatreels moet werkers aanspoor om 

selfdissipline toe te pas. Dit is nie altyd nodig om te dreig met straf en stappe 

teen lede nie. Die nuwe stelsel maak voorsiening vir die volgende dissiplinere 

optredes: 

Bemoeienis; 

Mondelingse waarskuwing; 

Skriftelike waarskuwing; 
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Emstige skriftelike waarskuwing; 

Finale skriftelike waarskuwing; en 

Ontslag. 

Die eerste twee optredes is inforrnele optredes en die laaste vier is formele 

optredes. 

Die oortredings wat teen opgetree kan word, kan hoofsaaklik soos volg opgesom 

word (Neser, 1993: 171): 

Afwesigheid van werk (sonder geldige rede); 

Ongeoorloofde optrede tydens diensure; 

Oneerlikheid; en 

Eksteme aktiwiteite (krimenele oortredings ensovoorts). 

Die lys van oortredings word ook verder verdeel in twee kategorie, naamlik 

emstige en minder emstige oortredings. By die emstige oortreedings kan sulke 

optrede lei tot onmiddelike ontslag. 

Die nuwe stelsel is streng volgens die Wet op Arbeidsverhoudinge (Wet 66/95) 

saamgestel en kan dit dus sonder enige teenkanting aangewend word. Dit help 

egter niks as die stelsel daar is, maar nie gebruik word nie. Opleiding op hierdie 

gebied is baie belangrik. Eerstens dat dit met doelgerigdheid toegepas kan word 

en tweedens sodat alle lede kan weet watter optrede/gedrag strafbaar is en watter 

nie. 

Die handleiding van goeie dissipline is en bly die verantwoordelikhied van 

bestuur. Wanneer dissiplinere optrede toegepas word, moet leiding en 

rehabilitasie voorkom, eerder as om net te straf. 'n Ander baie belangrike aspek 

is dat dissiplinering eenvormig toegepas moet word. Die gouste wat 'n stelsel as 
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onregverdig bestempel word, is wanneer een lid vir die self de oortreding gestraf 

word en 'n ander persoon kom weg daarmee. Regverdigheid moet ook altyd 

teenwoordig wees. 'n Goeie balans moet ook gehandhaaf word tussen die 

oortreder en die oortreding. 

By die informele dissiplinering is geen verhoor ter sprake nie. Die formele 

optrede moet egter gepaard gaan met 'n "verhoor". Die beskuldigde word 

vroegtydig in kennis gestel van die verhoor. 'n Werknemersorganisasielid kan 

ook optree as verteenwoordiger. Geen regsverteenwoordiger word egter 

toegelaat nie. Na afhandeling van die saak kan die persoon appeleer teen die 

uitspraak. Die Voorsittende beampte is gewoonlik 'n seniorbeampte. Hy luister 

na beide kante van die saak en maak dan sy beslissing. Hierdie besluit kan op 

appel gewysig word. 

Die meganisme is dus daargestel en moet net eff ektief en konsekwent toegepas 

word. Goeie beheer oor personeel kan nie oorbeklemtoon word nie. As elkeen 

sy eie kop volg, sal chaos die gevolg wees. Die nastreef van doelwitte is meestal 

toekomsgerig. Daarom moet die bestuur se beheer oor personeel ook 

toekomsgerig wees. Dissiplinere optrede moet so toegepas word dat voorkoming 

daaruit sal voortspruit. 

Helen Dorsey (Nexus, September 1988: 5) noem dat: "In this age of cutbacks, 

we have the exitement of a new challenge using management systems and tools 

in an innovative way with line staff to accomplish our goals and provide the kind 

of leadership necessary to overcome the obstacles ahead." 

Die hele aangeleentheid random dissipline van personeel binne die Departement 

Korrektiewe Dienste is daarop gemik om 'n voorbeeld vir die gevangene te wees. 

Daar is baie anders redes ook, maar vir die doel van hierdie navorsingsprojek is 

personeeldissipline baie belangrik ten einde die gevangene se gedrag so te 

probeer verander dat ook hy selfdissipline aan die dag sal le om 'n beter mens na 
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vrylating te wees. Die voorbeeld moet dus vir die gevangene gestel word, vir 

horn om dit na te volg. In die Nexus (Breytenbagh, 1995: 11) word dissipline 

as volg omskryf: "Discipline is portrayed when members act with self-discipline 

and self-control and earn the respect of their colleagues, prisoners, and members 

of the public by exemplory behaviour." 

Swak dissipline, wetteloosheid en korrupsie kom daagliks voor. Verskeie 

verklarings vir die soort gedrag bestaan. Onkunde, demilitarisering, miskenning 

van minderheidsgroepe en transformasie is enkele voorbeelde wat hier genoem 

kan word. Dit is ook nie net binne die Departement Korrektiewe Dienste waar 

dit so gaan nie. Die bree staatsdiens sit met hierdie probleem. In die Burger van 

8 Februarie 1999 verskyn 'n berig met die opskrif: "Skoksyfers uit oor dissipline 

in SANW." Volgens die berig vind ongedissiplineerde optredes plaas tot op die 

vlak van hoe weermagoffisiere en self generaals. 

Tans kos hierdie toedrag van sake die staat miljoene rande jaarliks. Hierdie 

stelling kan gestaaf word deur te kyk na die jongste verslag deur die ouditeur

generaal. Lede bly weg van die werk af of is wel aandiens, maar is glad nie 

produktief nie. Swak bestuur en kontrole veroorsaak dat staatsvervoer 

byvoorbeeld daagliks misbruik word deur ongemagtigde ritte wat gery word. In 

die meeste gevalle kom hierdie persone weg met hulle optredes aangesien hulle 

nie dissipliner vervolg word nie of omrede toesighouers en ander bestuurders 

onkundig is met die toepassing van die nuwe dissiplinerestelsel. 

Toesighouers is nie altyd onkundig nie. Indien die nuwe dissiplinerestelsel reg 

bedryf word, neem dit baie tyd in beslag. Die toesighouer wil ook nie graag in 

onmin by sy ondergeskiktes wees nie en daarom maak hy liewer nie gebruik van 

die bestuursmeganisme wat tot sy beskikking gestel is nie. 

W erknemersorganisasies plaas ook baie druk op bestuur om nie sy lede te 
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vervolg nie. Personeel se gesindheid sal eers reggekry moet word alvorens 

hierdie nuwe stelsel eff ektief gebruik kan word. 

3.2.2 Die Wet op Arbeidsverhoudinge 

Op die terrein van arbeidsverhoudinge het Suid-Afrika die afgelope dekade 

dramatiese ontwikkelings en veanderings beleef. Alle diskriminasie op grond 

van ras, kleur en geslag asook werkreservering is uit arbeidswetgewing verwyder. 

Die Wet op Arbeidsverhoudinge (Wet 66 van 1995) reel hoofsaaklik die 

verhouding tussen werkgewer en werknemer. 

Bendix (Neser, 1993: 181) definieer arbeidsverhoudinge as die studieterrein wat 

menseverhoudings in die werksituasie insluit, asook al die handelinge, reaksies 

en ontwikkelings in 'n sosio-ekonomiese stelsel wat uit die werksituasie mag 

voortspruit. 

Hoofstuk LI/IV van die staatsdienspersoneelkode dien as voorskrif wat 

arbeidsverhoudinge in die staatsdiens reel. Goeie arbeidsverhoudinge tussen 

werkgewer en werknemer kan slegs bewerkstellig word indien daar voortdurende 

kommunikasie tussen die partye bestaan. Deelnemende bestuur kom ook bier na 

vore en help om 'n beter verstandhouding daar te stel. Binne die Departement 

Korrektiewe Dienste word werknemersorganisasies ook betrek deur middel van 

forums. Lede tot op grondvlak dra kennis van verwikkelinge wat plaasvind. Op 

die manier word 'n gelukkiger werkerskorps verkry. 

Arbeidsverhoudinge se primere doel is om 'n goeie verhouding te bewerkstellig 

en die positiewe uitbouing van hierdie verhouding verder te verstewig. Hierdie 

verhouding tussen werkgewer en werknemer moet ook beskerm/instand gehou 

word en indien dit geskaad word, moet dit weer reggestel word. Arbeidsver-



-100-

houdinge bestaan ook uit billike en regverdige handelinge. 

Mense huldig dikwels die mening dat arbeidsverhoudinge 'n poging is om mense 

te manipuleer, bestuur se gesag te verminder of om inbreuk te maak op werkers 

se persoonlike lewe. Arbeidsverhoudinge moet eerder as 'n bestuurshulpmiddel 

beskou word. Dit kan dien as barrometer om te bepaal of daar binne die 

raamwerk van die wet opgetree word al dan nie. 

Met die samestelling van die nuwe dissiplinerestelsel vir die Departement 

Korrektiewe Dienste moes seker gemaak word dat die stelsel ontwerp word binne 

die wet op Arbeidsverhoudinge. Die nuwe stelsel is dus nie gebasseer op die 

Strafproseswet waar boetes byvoorbeeld opgele kan word nie. 

Bylae 8 van die Wet op Arbeidsverhoudinge (Wet 66/95) noem dat: "Die 

hoofbeginsel in hierdie goeie praktykskode is dat werkgewers en werknemers 

mekaar met wedersydse respek moet behandel. 'n Premie word geplaas op sowel 

diensregverdigheid as die doeltreffende bedryf van 'n organisasie. Hoewel 

werknemers teen arbitrere optrede beskerm moet word, is werkgewers daarop 

geregtig om bevredigende gedrag en werkprestasie van hulle werknemers te 

verwag." Hierdie bylae noem ook dat groter organisasies van meer formele 

dissiplinering gebruik sal maak. Dit is ook nie nodig om elke keer wanneer 

oortree word, dissiplinere verhore saam te stel nie. In die geval van minder 

emstige oortredings van werksdissipline sal informele advies en regstelling 

dikwels vir 'n werkgewer die beste en doeltreffendste manier wees om die 

situasie te hanteer. Ontslag moet dus as 'n laaste uitweg oorweeg word. 

Bogenoemde voorskrif is direk van toepassing gemaak op die nuwe dissiplinere 

stelsel. Dit is die rede waarom bemoeienis en mondelingse waarskuwings as 

informele remedies gebruik word en skriftelike waarskuwings as formele 

remedie. Nadat al hierdie pogings misluk het, kan ontslag oorweeg word. Dit 

moet egter genoem word dat ontslag in sekere omstandighede wel onmiddellik 

oorweeg kan word, maar dit sal slegs in uitsonderlike gevalle gebeur. 
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Verder rnaak die wet ook voorsiening vir billikheid. Die persoon rnoet ten 

rninste op 'n regverdige rnanier verhoor word, of 'n behoorlike ondersoek rnoet 

ingestel word alvorens skriftelike waarskuwings of selfs ontslag oorweeg word. 

Die Audi alterarn partern-reel rnoet ook altyd geld. Daar rnoet dus na albei kante 

van 'n saak geluister word alvorens 'n beslissing gernaak word. 

Uit die Wet op Arbeidsverhoudinge (Wet 66/95) is die nuwe dissiplinerestelsel 

saarngestel vir die Departernent Korrektiewe Dienste. Die volgende stap is die 

toepassing van hierdie stelsel. Daar is reeds gese dat die toesighouer in die 

rneeste gevalle die inisleerder van dissiplinere optrede sal wees. Die toesighouer 

het 'n baie belangrike rol te speel in die arbeidsverhoudingeveld. Hulle is in 

direkte kontak met werknerners en is dus 'n personeelbestuurder in die kleine. 

'n Goeie toesighouer rnoet leierskap-, rnotiverings- en kornrnunikasievaardighede 

he. Hierdie eienskappe sal die toesighouer baie rneer sensitief rnaak vir die 

werknerners wat onder horn werk en wanneer die werknerners dit bespeur, sal dit 

die toesighouer se geloofwaardigheid baie verbeter. Wedersydse vertroue lei ook 

tot spanwerk (esprit de corps) en arbeidsverhoudinge kan slegs baatvind daarby. 

V anaf bestuur se kant is ook bestuursverantwoordelikhede wat nagekorn rnoet 

word. Voorskrifte/beleid rnoet nagekorn word en beheer en kontrole rnoet 

uitgevoer word om by gestelde doelwitte uit te korn. 

Livingstone sedan tereg: "The difference between employee's who perform well 

and those who perform poorly is not how the are paid, but how they are treated. 

All managers can learn how to treat their employee's in ways that can lead to 

mutual expectation of superior performance. The most effective managers 

always do." 

Die nuwe dissiplinerestelsel verskil baie met die vorige stelsel. Hierdie stelsel 

is juis ontwerp om gebruik te word. lndien dit eff ektief en konsekwend toegepas 

word, sal personeeldissipline rnoet verbeter en kan dit gevangenesdissipline ook 
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positief be'invloed. 

3.2.3 Die verskil tussen die vorige en die nuwe stelsel 

Die vorige dissiplinere stelsel was gebasseer op die Strafproseswet. Strawwe soos 

boetes, opgeskorte vonnisse en verlaging in rang is opgele. Die verhoor is ook 

streng volgens hofprosedures af gehandel. Regsverteenwoordigers kon hulle 

kliente verteenwoordig tydens so 'n verhoor. Die verhoor-beampte was 'n offisier 

en 'n opgeleide aanklaer het die staat se saak hanteer. Vonnisse volgens die 

vorige dissiplinere stelsel het vir vyf jaar geldig gebly en het dus vir hierdie 

tydperk teen 'n lid getel vir byvoorbeeld bevorderings doeleindes. 

Die nuwe dissiplinere stelsel word hanteer volgens die Wet op 

Arbeidsverhoudinge (Wet 66/95). Daar is weggedoen met formele hofprosedures 

en geen regsverteenwoordiger word meer toegelaat tydens dissiplinere verhore 

nie. Die beweerde oortreder kan wel homself laat verdedig deur 'n 

verteenwoordiger van sy werknemersorganisasie. 

Strawwe wat volgens die nuwe stelsel opgele kan word, is die volgende; 

mondelingse-, skriftelike, emstige skriftelike-, finale skriftelike waarskuwings 

en ook ontslag. 

Die nuwe stelsel is meer toeganklik en verstaanbaar. Die Strafproseswet 

daarinteen is baie tegnies en is moeilik om te verstaan. 

Saam met hierdie nuwe stelsel is die grieweprosedure ook verfyn en deel gemaak 

van dissiplinering binne die Departement Korrektiewe Dienste. Die dissiplinere 

stelsel kan gesien word as afwaartse dissiplinering terwyl die grieweprosedure 

omgekeerd is. Die grieweprosedure kan dus vanaf grondvlak opwaarts gebruik 

word waar 'n lid ontevrede is oor byvoorbeeld bestuur of iets wat bestuur gedoen 

het. Hierdie wedersydse bemoeienis kan uiteindelik lei tot beter arbeidsverhou-
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dinge en gevolglik ook tot beter dissipline onder personeel. 

Met die implementering van die nuwe stelsel op 1 Julie 1997 is verskeie 

opleidingsessies gereel waartydens die stelsel bekend gestel is en 'n handleiding 

voorsien is. Elke lid kan dus in eenvoudige taal kennis neem van die stelsel en 

ook in dieself de plek weet watter optredes strydig is met die norms en waardes 

van die Departement Korrektiewe Dienste. 

'n Klemverskuiwing vanaf straf (vorige stelsel) na die verbetering van lede se 

gedrag (nuwe stelsel) het dus plaasgevind. Bylaag 5 toon die verskille tussen die 

vorige en nuwe dissiplinerestelsel. 

3.3 Demilitarisering 

3.3.1 Wat behels demilitarisering? 

Voor demilitarisering het lede uniform gedra met militere range. Tydens kollege 

opleiding is netheid en dissipline af gedwing deur sterk militere karakter. 

Gaan 'n mens 'n bietjie terug in die geskiedenis in, is dit interessant om te 

vemeem dat die destydse Gevangenisdiens slegs sedert 1955 ten volle 

uniformdraend was. Hieronder is 'n voorbeeld van die eerste uniform wat by die 

totstandkoming van die SA Gevangenisdiens in 1911 gedra is deur ondergeskikte 

beamptes: 



-104-

Die eerste Kommissaris wat uniform gedra het was generaal JC Steyn. Hy is as 

Kommissaris aangestel op 23 Desember 1963 (Nexus, Desember 1990 : 23). 

Hierdie uniform het oor die jare verander/verbeter, maar nog steeds is militere 

range gedra. 

Ondergenoemde voorbeeld toon die huidige uniform vir mans en dames. Na 

demilitarisering word hierdie uniform nog steeds gedra, maar sonder enige range: 

Dit het egter duidelik geword dat demilitarisering 'n klemverskuiwing teweeg 

gebring het. Daar moes gekyk word na altematiewe opsies. Die illustrasie 

hieronder toon 'n voorgestelde korporatiewe drag vir Korrektiewe Dienste: 
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Die korporatiewe drag is nog nie finaal goedgekeur nie, maar in beginsel reeds 

aanvaar. Geen range is teenwoordig nie. Voorheen kon lede vorder tot 'n 

offisier. Dit was ook vir baie mense 'n trots om uniform te dra, hard te werk vir 

bevordering en dan beloon te word met die volgende rang wat met trots op 

hierdie uniform gedra kon word. Tans beteken bevordering slegs meer geld. 

Uit die onderhoude wat gevoer is met lede is daar nie teenkanting teen die 
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wegneem van die militere karakter en gevolglik ook die burokratiese bestuurstyle 

nie. Nee, hulle is gekant teen die dissipline wat na demilitarisering gekwyn het 

en die uitwerking daarvan op gevangnenesdissipline. Die daarstelling van 'n 

rangstruktuur (nie-militer) om dissipline te herstel is al wat gevra word. Gesag 

waarna opgekyk kan word deur gevangenes om hulle ook te help met hul eie 

rehabilitasie. 

3.3.2 Die uitwerking van demilitarisering op personeeldissipline 

Uit onderhoude met personeel is dit duidelik dat demilitarisering gemengde 

gevoelens veroorsaak het. Sommige lede is van mening dat demilitarisering te 

skielik gekom het. Hulle voel of hul waardigheid weggeneem is deur die feit dat 

geen range meer op uniform gedra word nie. Ander lede voel weer dat 

demilitarisering weer 'n goeie ding is. Volgens die laaste groep het te veel lede 

in die verlede agter range "geskuil". Kommunikasie is ook vergemaklik 

aangesien almal op dieselfde "vlak" is en juniors meer gemaklik voel om met 

seniors te kommunikeer. 

Enige militaristiese bestel is geskoei op streng dissipline. Demilitarisering het 

gevolglik wegbeweeg van hierdie streng dissipline wat reeds by die 

opleidingskollege's aangeleer is. Dit is egter geen rede om dissipline te laat 

verslap nie. Die bekommernis oor swak dissipline onder personeel is gesetel in 

die uitwerking wat dit mag he op gevangenesdissipline. Reid (1988 : 508) noem 

dan ook dat: "Guards still play a crucial role in internal control. They have the 

most extensive contact and perhaps the greates impact on inmates ... " 

3.3.3 Insignia 

In die nuwe bedeling van demilitarisering en die afskaffing van militere range, 

sal slegs sekere sleutelposbekleers identifiseerbare poskentekens dra sodat hulle 
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maklik deur veral gevangenes ge"identifiseer kan word. 

Hev1•lv0Prdt•r 

Hoof HUI die 
Ge\ angPnis 

FIGUUR 6: Insignia: Huidige uniform na demilitarisering 
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Figuur 7 toon die insignia van die voorgestelde korporatiewe drag. Die fluitjie 

sal sander koord gedra word. 'n Naamplaatjie sal ook standaard wees: 

l'l , _,, 

~ . ·-

FIGUUR 7: Insignia: Voorgestelde korppratiewe drag 
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Die huidige en voorgestelde insignia sal beslis tot voordeel wees vir die 

gevangene. Uitkenning van sleutelposbekleers is belangrik vir gevangenes 

aangesien hulle moet weet watter lede hulle kan help met probleme/klagtes. 

Kentekens van personeel moet nie net gesien word as identifikasie nie. Dit 

beteken soveel meer indien dit met trots gedra kan word aangesien netheid en 

dissipline onder personeel ook gevangenesdissipline sal verbeter deur die goeie 

voorbeeld wat deur personeel gestel word. Dit kan ook 'n positiewe uitwerking 

op die gevangene se uiteindelike rehabilitasie he. 

3.4 Verdeling van personeel volgens ras en geslag 

Die nuwe grondwet beskerm almal se belange en daarom moes verskeie 

aanpassings gemaak word. Regstellende aksie en die res van die 

transformasieproses moes af gehandel word. Gemengde gevoelens het ontstaan 

en personeeldissipline is direk hierdeur geraak. Enkele aspekte in die verband 

word vervolgens bespreek. 

3.4.1 Die 70/30 beginsel 

'n Plan vir die implementering van regstellende aksie in die Departement 

Korrektiewe Dienste is gedurende Augustus 1995 deur die Kommissaris 

bekendgestel. Hiervolgens word daadwerklik gestreef na 'n verhouding van 

70130 in alle rang/posvlakke ten opsigte van die onderverteenwoordigende 

groepe teen die jaar 2000. 

Volgens Wingrove (Nexus, November 1995: 18) kan regstellende aksie as volg 

gedefin1eer word: "A prosess of creating mechanisms to address existing 

imbalanches and to ensure equal opportunity based on potential capabilities of 

the previously disadvantaged groups". 
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Die 70130 beginsel binne die Departement Korrektiewe Dienste beteken dat slegs 

30% van die personeel blanke mans kan wees. Die 70% verteenwoordig die 

anderskleuriges sowel as blanke vroue. Hierdie verhouding kan baie maklik 

uitgebyt of misbruik word. Bestuur sal dus moet toesien dat onbevoegde 

agtergeblewenes nie in belangrike poste geplaas word (window dressing) bloot 

om die buitewereld te be'indruk nie. Werkstandaarde sal hierdeur verlaag word 

aangesien slegs die regte verhouding (70/30) nie regstellende aksie sal bevorder 

nie. Die persone wat teen regstellende aksie gekant is, sal dit omgekeerde 

diskriminasie noem. 

Die Departement Korrektiewe Dienste het reeds vanaf 1990 begin met meer 

verteenwoordiging van die agtergeblewenes. Op 1Desember1994 het die agter

geblewenes reeds 31,6% van die personeelkorps uitgemaak teenoor die 9,2% in 

1990 (Truter, Junie 1995 : 14). Tans is die 70/30 beginsel bereik en is hierdie 

doelstelling van die transformasieproses dus af gehandel. Ander fasette soos 

opleiding en her-opleiding van personeel moet nog meer aandag geniet. 

3.4.2 Wet op gelyke indiensneming 

Die Departement Korrektiewe Dienste het die 70/30 verhouding van personeel 

bereik en nou word daar gekyk na gelyke indiensneming (draft equity policy). 

Hiermee word gepoog om alle diskriminerende faktore uit die weg te ruim. 

Die volgende verhouding van personeel word voorgestel by indiensneming: 

Swart 75% 

Blank 

Kleurling 

In di er 

13% 

9% 

3% 
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Ten opsigte van bogenoemde persentasies moet 51 % van alle indiensnemings 

vroue wees en 5% gestremdes. Die hele spektrum word dus gedek by 

indiensnemings. Hierdie voorgestelde beleid het ook ten doel om personeel op 

te lei en organisasiekultuur te verander. 

Tans word daar ook oorweeg om die verhouding van personeel so te verdeel <lat 

<lit ooreenstem met die demografie van die land, provinsie of bestuursarea. 

Gebaseer op die demografie van Worcester asook die van die Wes-Kaap 

Provinsie word die werklikheid sowel as die riglyn volgens die sensusopname 

van 1996 hieronder in grafiekvorm voorgestel: 
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FIGUUR 8: Demografie van Worcester 
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FIGUUR 9: Demografie van die Wes-Kaap 
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Uit bogenoemde statistiek is dit duidelik dat verdere dispariteite bestaan. Die 

demografie van 'n sekere gebied voorsien meer billike verspreiding van 

personeel as die wat in die voorgestelde beleid vervat word. 

Worcester se verdeling tussen die onderskeie bevolkingsgroepe het op 31 

Desember 1995 soos volg daaruit gesien: (Bron : Breeriviervallei Streekdiensteraad) 

Swart 

Blank 

Kleurling 

Totaal 

19 733 

15 497 

43 750 

78 980 

(25%) 

(20%) 

(55%) 

Die verdeling van personeel volgens die voorgestelde beleid is dus nie in 

verhouding met die werklike populasie nie. Die voorgestelde beleid maak 

voorsiening vir 9% kleurlinge terwyl daar in Worcester 55% verteenwoordiging 

bestaan. 

Daar is niks verkeerd met gelyke indiensneming nie, maar die verteenwoordiging 

van bevolkingsgroepe sal moet aandag geniet. Indien onregverdigheid bespeur 

word, maak dit personeel ontevrede en word dissipline daardeur geraak. Mense 

voel dat hulle op hul werksprestasies beoordeel moet word en nie op hul velkleur 

nie. 

3.4.3 Taal- en kultuurprobleme 

'n Geweldige probleem wat tans ondervind word, is die taal- en kultuurkwessie. 

Hierdie probleem wissel van Provinsie tot Provinsie aangesien taal en kultuur 

streekgebonde is. 

Veral in die Wes-Kaap is taalprobleme werklik 'n bekommemis. Die 

Departement Korrektiewe Dienste het Engels as amptelike taal aanvaar. 

Hierdeur word die middeweg geneem ten opsigte van Afrikaans- en 
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Swarttaalsprekendes. Die Wes-Kaap is oorheersend Afrikaanssprekend en vind 

baie lede dit moeilik om vrylik en in die openbaar Engels te praat. Hulle druk 

hulself baie beter uit in Afrikaans en waardevolle inligting gaan soms verlore net 

omrede die spreker dit moeilik in Engels oordra. Korrespondensie word ook in 

Engels gevoer en vertolkingsprobleme kan hierdeur ontstaan. 

Kultuurverskille in die werkplek kan groot probleme onder personeel veroorsaak. 

'n Voorbeeld wat genoem kan word, is die huidige gebruike by Menasies waar 

etes daagliks volgens 'n vasgestelde spyskaart voorberei word. Groot verskille 

met ontstaan tussen Menasiepersoneel en swart lede wat by die Menasie eet. Die 

soorte voedsel wat bedien word, word nie deur almal geeet nie en dit skep 

probleme vir die lede wat nie die kos eet nie asook vir die personeel wat die kos 

moet voorberei. 

Taal- en kultuurprobleme wat in die werksituasie plaasvind kan 

personeelverhoudings geweldig nadelig bei'nvloed. Dissipline lei ook skade 

aangesien personeel respek vir mekaar kan verloor in die proses. Die onderskeie 

groepe personeel sal in hierdie situasie moet hande vat en begin beweeg in die 

regte rigting. Dit sal nie net tot voordeel van elke lid wees nie, maar ook help om 

'n positiewe beeld na buite uit te dra. 

3.5 Werknemerorganisasies 

Werknemersorganisasies word binne die hele arbeidsmark gekry. Hulle het 'n 

bestaansreg in Suid-Afrika gekry en word oral erken. Dit moet duidelik gestel 

word dat werknemersorganisasies nie as "vyande" van bestuur van 'n organisasie 

gesien moet word nie. Hulle kan ook bestuur se hand sterk in besluitnemings 

binne die organisasie. 
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3.5.1 Die doel van werknemersorganisasies binne die Departement 

Korrektiewe Dienste 

Werknemersorganisasies het 'n groot rol gespeel by die transformasieproses. 

Hulle is as "waghonde" oor bestuur aangestel. Elke werknemersorganisasie 

baklei vir sy lede en bestuur moet voortdurend toesien dat hierdie 

verteenwoordiging van lede altyd sinvol en volgens voorskrif is. Bestuur het ook 

sy eie verantwoordelikhede en kan horn nie deur 'n werknemersorganisasie laat 

voorskryf nie. W erknemersorganisasies neem deel op alle bestuursvlakke tot op 

Nasionale vlak. 

Onderhandeling tussen die Departement Korrektiewe Dienste en erkende 

werknemersorganisasies (VSA, POPCRU en DENOSA) vind volgens die 

arbeidswet plaas binne 'n bedingingskamer. Verteenwoordiging op sentrale-, 

departementele- en provinsiale vlak is ter sprake. Binne hierdie kamer mag geen 

aangeleentheid of geskil oor 'n individu hanteer word nie, maar slegs "kollektie-

we" aangeleenthede van onderlinge belang (Truter, April 1995 : 11). 

3.5.2 Ooreenkoms tussen werkgewer en werknemersorganisasie 

Daar bestaan 'n erkenningsooreenkoms tussen die Departement Korrektiewe 

Dienste en elke erkende werknemersorganisasie. Die vraag kan gevra word oor 

wat die doel met 'n erkenningsooreenkoms tussen die onderskeie partye is? 

Beide partye het regte binne die arbeidswet en daarom moet hulle ooreenkom oor 

hoe hulle gaan saamwerk en wat hulle gemeenskaplike doel is. Die volgende 

aspekte kan hier genoem word: 

ondemeem om die fundamentele regte van alle individue te beskerm; 
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regverdige en goeie arbeidsverhoudinge in belang van beide partye; 

dit is tot beide partye se voordeel om neergelegde reels te he oor 

prosedures en kommunikasie; en 

om 'n gesonde werkgewer/werknemer verhouding daar te stel. 

Verder in die ooreenkoms word ook voorsiening gemaak vir die erkenning van 

"shop stewards". 'n Shop steward is 'n werknemersorganisaie-verteenwoordiger. 

Hulle is verantwoordelik vir die onderhandelings met bestuur. Hulle word uit die 

werknemersorganisasie se lede gekies en aangestel. Een shop steward per 50 

lede word toegelaat. Hulle funksies is onderandere: 

om 'n lid te verteenwoordig tydens bantering van 'n grief en/of 

dissiplinere verhoor; 

konsulteer met bestuur oor aspekte wat sy werknemersorganisasie se lede 

raak; en 

samewerking en kommunikasie moet bewerkstellig word. 

Op plaaslike vlak word gebruik gemaak van forums om 'n oop 

kommunikasiekanaal daar te stel en ook deelnemende bestuur toe te pas. 

3.5.3 Die huidige rol van werknemersorganisasies 

Vanaf 1994 moes baie dinge verander en "vakbonde" het 'n groot rol gespeel in 

die veranderings wat moes plaasvind. Lede van werknemersorganisasies het 

opleiding ontvang om hulle organisasie se belange te bevorder. 

Wanneer daar gepraat word met senior personeel (bestuur), kom dit aan die lig 

dat bestuur soms voel dat die "vakbonde" die Departement Korrektiewe Dienste 

bestuur. Hulle voel tot 'n mate bedreig hierdeur. 
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Tans is die meeste van die transformasieproses se doelwitte bereik en is dit nou 

net 'n kwessie van die instandhouding van goeie arbeidsverhoudinge tussen 

werknemerorganisasies en bestuur. W erknemersorganisasies het gekom om te 

bly. Hulle teenwoordigheid by bestuursbesluite maak dit makliker vir die 

persoon wat die besluite moet neem aangesien 'n groter aantal lede se insette 

verkry word alvorens die finale besluit geneem word. 

3.6 Korrupsie 

Korrupsie kan as volg omskryf word:"Die onwettige gebruik van 'n openbare 

amp vir eie gewin (Rapport, 21 Februarie 1999 : 11). 

Die Hoof Adjunk Kommissaris, Funksionele Dienste, Meneer Korabie vra die 

volgende vraag ten opsigte van korrupsie: "Tell me how can the Department be 

involved in the development and rehabilitation of inmates whilst some of our 

members commit fraud and corruption" (Nexus, Desember 1997 : 11).Soveel 

jong bewaarders het al hul werk verloor as gevolg van gevangenes wat hulle 

ornkoop en dan al stywer in hul mag kry totdat die situasie breekpunt bereik en 

een of beide partye na vore kom en erken dat korrupsie plaasgevind het. 

Onlangse statistiek dui ook daarop dat lede smokkel met gevangenes as deel van 

bendebedrywighede. Verskeie lede is reeds ontslaan nadat hulle dagga ingebring 

het vir gevangenes en dan betaling daarvoor ontvang het. Hierdie bedrywighede 

is lewensgevaarlik. 'n Voorbeeld wat bier genoem kan word, is die onlangse 

gebeure by Helderstroomgevangenis waar drie lede vermoor is deur 'n kollega. 

Korrupsie kom egter nie net voor binne die Departement Korrektiewe Dienste 

nie. In die Burger van 1Maart1999 verskyn 'n artikel op die voorblad: "Vyftien 

gevang weens diefstal by Tuynshuys." Die polisie vermoed dat die verdagtes 

personeellede in die President se kantoorkompleks is. 'n Artikel in die Worcester 

Standerd (18 Februarie 1999 : 5) verwys weer na twee polisiesersante wat op 
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aanklagtes van diefstal en bedrog tereg staan. Die polisie en die regering is juis 

die komponente binne enige staatsbestel waama opgekyk word vir stabiliteit en 

handhawing van wet en orde. 

Gevangenes kyk op na die gesag wat oor hulle aangestel is, maar indien hierdie 

"gesag" self korrup is, kan dit 'n emstige probleem vir die Departement 

Korrektiewe Dienste inhou aangesien hy 'n opheffingstaak (rehabilitasie) as 

doelwit nastreef. 

Gelukkig is daar teenmaatreels wat ingestel kan word om korrupsie hok te slaan, 

naamlik demokrasie, streng wette en wetstoepassing, goeie besoldiging vir 

openbare ampsbekleers, ekonomiese mededinging en hoe morele standaarde 

(Rapport, 21Februarie1999 : 11). 

3.6.1 Anti-Korrupsie eenheid 

Die Departement Korrektiewe Dienste moes ook sekere maatreels instel om 

korrupsie binne eie geledere aan te spreek. Die belangrikste verwikkeling op die 

gebied is seker die instelling van die anti-korrupsie eenheid gedurende 1996. 

Hierdie eenheid word 'n "watch dog for fraudulent members" genoem 

(Ramafoko, Desember 1997: 10). 

Die anti-korrupsie eenheid is saamgestel om alle vorme van korrupsie aan die 

kaak te stel. Ondersoeke vanaf grondvlak tot by topbestuur word geloods en 

indien dit nodig sou wees, kan die eenheid self ook ondersoek word indien daar 

gerigte bestaan dat korrupsie binne hierdie eenheid plaasvind. Die eenheid is ook 

nie belnvloedbaar deur byvoorbeeld die Kommissaris nie. Hulle werk suiwer op 

dit wat onder hulle aandag gebring word. 

Hierdie eenheid bekom sy inligting op drie maniere, naamlik (Ramafoko, 

Desember 1997: 10): 
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lede van die publiek, Korrektiewe Dienste lede sowel as gevangenes kan 

die eenheid annoniem skakel; 

inspekteurs kom iets verdags agter tydens inspeksies en stel dan die anti

korrupsie eenheid in kennis om volledig te ondersoek; of 

'n lid stel sy Area Bestuurder in kennis van korrupsie. Laasgenoemde 

rapporteer dit via sy Provinsiale kantoor aan Hoofkantoor. 

Indien korrupsie bewys kan word, word daar deur middel van die 

dissiplinerestelsel teen lede opgetree, maar kan die saak ook aan die Suid

Afrikaanse Polisie Diens gegee word vir kriminele vervolging. 

'n Meningsopname is gedoen om te bepaal hoe lede voel oor die daarstelling van 

die anti-korrupsie eenheid (Ramafoko, Desember 1997: 11). Die resultate was 

baie interessant en het ondermeer die volgende ingesluit: 

Die meeste lede het die bestaan van die eenheid ondersteun en gese dit is 

'n goeie idee wat lankal reeds ingestel moes gewees het. 

Soos die mens maar is, is daar ook diegene wat gekant is teen die 

eenheid. In die eerste plek vertrou hulle nie die lede van die eenhied nie, 

hulle bevraagteken die objektiwiteit waarmee ondersoeke geloods word 

en die invloed van topbestuur op die eenheid. 'n Voorstel is ook gemaak 

dat hierdie eenheid aan die inspekterende regter moet verslag doen sodra 

hy aangestel is en nie aan die Kommissaris nie. 

Laastens was daar ook natuurlik die groepie lede wat glad nie bewus was 

van die bestaan van die eenheid nie. 

Uit bogenoemde is dit duidelik dat die anti-korrupsie eenheid wel 'n bestaansreg 

het binne die Departement Korrektiewe Dienste. Korrupsie sal met wortel en tak 

uitgeroei moet word. Dit is elke lid se plig om korrupsie hok te slaan deur alle 
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vorme daarvan (hoe klein ook al) te rapporteer aan die anti-korrupsie eenheid. 

Meneer Korabie, Hoof Adjunk Kommissaris, Funksionele Dienste se ook tereg: 

"Daar is nie plek vir lede wat korrupsie pleeg nie. Hulle moet uit die 

Departement verwyder word (Nexus, Desember 1997: 11). 

3.6.2 Provinsiale inspekteurs 

Inspekteurs is in elke Provinsie aangestel om inspeksies op algemene 

administrasie uit te voer. Hierdie inspekteurs kyk veral na aspekte met finansiele 

implikasies aangesien dit een van die grootste area's van korrupsie is. Indien 

geld ter sprake is, rig hulle formele navrae wat volledig ondersoek moet word. 

Indien korrupsie vermoed word, word dit aan die anti-korrupsie eenheid 

gerapporteer vir verdere hantering. 

Inspeksie begin nie by die Provinsiale inspekteurs nie. Inspeksie begin by die 

daaglikse nasienaksies op toesighouersvlak. Indien nasienwerk gereeld en 

deeglik gedoen word en goeie beheer en kontrole uitgevoer word oor 

staatseiendom (roerende en vaste bates), sal dit die kanse van korrupsie baie 

verminder. Inspeksies op Area Bestuurdersvlak kan ook met groot vrug toegepas 

word. Indien hierdie voorafwerk deeglik gedoen word, sal Provinsiale 

inspekteurs se taak baie makliker gemaak word. Baie minder foute sal voorkom 

en die inspekteurs kan dan 'n positiewe inspeksieverslag voorle. Lede sal 

hierdeur gemotiveer wees om hierdie gehalte van werk te handhaaf. 

Produktiwiteit sal verhoog en uit die aard van die saak sal dissipline ook verbeter. 

Voortdurende hoe gehalte werklewering kom nie vanself nie. Dissipline moet 

aan die dag gele word om hierdie doelwit na te streef. 
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3.6.3 Die rol van die "Inspecting Judge" 

Artikel 85(1) van Wet 111van1998 noem dat: "Die Regterlike Inspektoraat van 

gevangenisse 'n onafhanklike kantoor onder beheer van die Inspekterende Regter 

is." 

Die oogmerk van die Regterlike Inspektoraat is om die inspeksie van 

gevangenisse te fasiliteer sodat die Inspekterende Regter verslag kan doen oor die 

behandeling van gevangenes in gevangenisse en oor toestande en enige korrupte 

of oneerlike praktyke in gevangenisse [Wet 111 /1998, Artikel 85 (2)]. 

Die President moet die Inspekterende Regter aanstel. Regter John Trengove is 

deur President Mandela aangestel as Inspekterende Regter met ingang van 1 

Junie 1998. Die aanstelling is reeds afgehandel, maar kantoorakkommodasie, 

aanstelling van personeel, werksprosedures en taakomskrywing moet nog gedoen 

word. Onafhanklike gevangenisbesoekers moet ook nog aangestel word asook 

besoekerskomitee' s. 

Behalwe die Inspekterende Regter sal daar ook inspekteurs (permanente 

personeel) aangestel word. Hierdie inspekteurs sal behulpsaam wees met 

inspeksies wat uitgevoer moet word by ongeveer 240 gevangenisse landwyd. 

V erder bepaal Artikel 92 van Wet 111/1998 dat onafhanklike 

gevangenisbesoekers ook uit die gemeenskap aangestel moet word. Hulle sal op 

'n tydelike basis aangestel word en verantwoordelik wees om klagtes van 

gevangenes te voer. 

Hulle kan ook versoek word om privaat onderhoude met gevangenes te voer. Die 

onafhanklike gevangenisbesoeker moet minstens kwartaalliks verslag doen aan 

die Inspekterende Regter. Die Inspekterende Regter kan ook versoek dat 

onafhanklike gevangenisbesoekers 'n komitee vorm om onafgehandelde klagtes 

te ondersoek, 'n rooster op te stel vir toekomstige besoeke en om die gemeenskap 

se belange en betrokkenheid by korrektiewe aangeleenthede te bevorder. Notules 
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van hierdie vergaderings (wat kwartaalliks gehou moet word) moet aan die 

Inspekterende Regter voorgele word. Op sy beurt moet die Inspekterende Regter 

weer verslag doen aan die Departement Korrektiewe Dienste. 

Die vertroue word uitgespreek dat wanneer die kantoor van die Inspekterende 

Regter ten volle in werking is, hierdie nuwe omwenteling binne die Departement 

Korrektiewe Dienste standaard sal help verbeter. Personeel- sowel as 

gevangenesdissipline kan ook hierdeur verbeter word. Dit maak ook sin dat die 

anti-korrupsie eenheid eerder moet rapporteer aan die Inspekterende Regter as die 

Kommissaris aangesien daar meer geloofwaardigheid aan die eenheid gegee sal 

word indien hy rapporteer aan 'n onafhanklike party. 

3. 7 Erkenningsisteme 

Hierdie afdeling handel oor die wyses waarop personeel vergoed/aangespoor 

word om beter werkprestasies te lewer. Dit is ook so dat juis hierdie aansporings 

baie ongelukkigheid kan versoorsaak onder personeel. Dit kan personeel negatief 

maak en die moraal word daardeur verswak. 

Vervolgens word gekyk na die erkenningsisteme wat in plek binne die 

Departement Korrektiewe Dienste en watter invloed dit het op 

personeeldissipline. 

3. 7 .1 Salarisskale vir gespesialiseerde beroepsgroepe 

Binne die Departement Korrektiewe Dienste bestaan daar die 

dissiplineberoepsklas vir funksionele personeel en verskeie gespesialiseerde 

beroepsgroepe. Die Personeeladministrasiestandaarde (PAS) wat uitgereik word 

deur die Departement Staatsbesteding maak voorsienning vir bedelings waarop 

personeel geplaas word wat in die volgende gespesialiseerde beroepsgroepe val: 
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Inligtingstegnologie (rekenaars) 

Hierdie personeel beskik oor posvlakke en nie rangvlakke nie. In die 

rekenaarafdeling bestaan posvlakke soos netwerkkontroleur, senior 

netwerkkontroleur en hoofnetwerkkontroleur. Personeel word juis op hierdie 

bedelings aangestel as gevolg van die gespesialiseerde werk wat hulle doen. 

Ongelukkig is hulle vergoeding baie swakker as sy eweknie op die dissipline af

deling. 'n Rekenmeester moet 'n vierjarige diploma he, maar sy kollega op die 

dissipline afdeling, slegs met standerd 10, kan ook vorder tot waar die 

rekenmeester kan vorder (wat salaris betref). 

Die ander gespesialiseerde beroepsgroepe soos byvoorbeeld die Maatskaplike 

Werkers, Opvoedkundiges, Sielkundiges ensovoorts bevind hulle in dieself de 

situasie. Die enigste voordeel wat vakkundiges het bo dissipline personeel is dat 

hulle nie bevorderingseksamens skryf vir bevordering nie aangesien hulle reeds 

oor die kwalifikasies beskik. 

V oor demilitarisering het vakkundiges die eerste kandidaat offisierskursus (na 

aanstelling) deurloop en is hulle as offisiere aangestel. Tans word vakkundiges 

hoogstens op die salarisvlak van Korrektiewe Beampte Graad II (KBII) 

aangestel. 'n Gekwalifiseerde maatskaplike werker of sielkundige verkeer dus op 

dieselfde vlak as 'n KBII. Dit is duidelik dat personeel ongelukkig gaan wees 

hieroor aangesien die vakkundige "vergelyk" word met 'n KBII wat daagliks 

bewakingsdienste doen. Die Departement Korrektiewe Dienste het vakkundige 

personeel baie nodig om by sy doelwit van rehabilitasie uit te kom, maar verloor 

j aarliks talle van hierdie personeel as gevolg van hulle salarisposisie. Die 

Departement kan dit nie bekostig nie aangesien vakante poste geadverteer moet 

word (na die bedanking van 'n vakkundige byvoorbeeld) en maande verloop 
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voordat die pos weer gevul word. Af gesien van die hoe kostes verbonde aan 

posadvertering lei die gevangene die meeste skade in die geval van maatskaplike 

dienste aangesien programme nie aangebied kan word nie en sy rehabilitasie 

daardeur bei:nvloed word. In die geval van mediese dienste kan die gevangene se 

fisiese versorging ook daaronder ly. 

W anneer daar gesprek gevoer word met vakkundiges oor hierdie aangeleentheid 

kom dit sterk na vore dat hulle ongelukkig is met erkenning wat hulle binne 

Korrektiewe Dienste ontvang. Talle van hierdie personeel is afhanklik van die 

inkomste wat hulle ontvang, maar werkstandaarde kan gevolglik daal as gevolg 

van die ongelukkigheid wat bestaan. Hierdie tendens is nie gesond vir die beeld 

van die Departement Korrektiewe Dienste nie. Gevangenes- en 

personeeldissipline kan ook negatief bei:nvloed word hierdeur. 

3. 7 .2 Kritiese insidente 

W anneer enige beoordeling gedoen moet word, hetsy vir bevordering, prestasie

beloning of kerfverhogings word kritiese insidente gebruik vir die beoordeling. 

In die verlede het lede se toesighouers hierdie insidente bygehou, maar tans skryf 

die lid sy eie kritiese insidente. Die toesighouer kan wel insidente (positief of 

negatief) byvoeg om die verslaggewing volledig te maak. 

'n Kritiese insident is verslaggewing oor 'n spesifieke gebeurtenis. Die lid het 

byvoorbeeld op 2 Januarie 1999 'n nuwe werkswyse voorgestel om dieselfde taak 

in 'n korter tyd af te handel. Die voorstel is aanvaar, gei:mplementeer en baie tyd 

word daardeur bespaar. Uit bogenoemde voorbeeld is dit dan duidelik dat 'n 

kritiese insident wel uit die volgende komponente bestaan: 

Datum/tyd 

Gebeure/voorstel 
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Gevolg/resultaat 

Hierdie kritiese insidente word beoordeel aan die hand van die kriteria wat gestel 

word vir die verskillende tipe beoordelings. Tot aan die einde van Oktober 1999 

is daar reeds 33 griewe ontvang vanaf lede by Worcester Korrektiewe Dienste 

wat spesifiek handel oor ontevredenheid ten opsigte van hulle beoordelings vir 

bevordering, prestasiebeloning of kerfverhoging. Uit hierdie statistiek (33 griewe 

teenoor 208 lede oor 'n tydperk van 10 maande) is dit duidelik dat lede die wyse 

van beoordeling, waar lede se insidente met mekaar vergelyk word, veroordeel. 

Die wyse van beoordeling kan verander word en ondersoeke is tans nog aan die 

gang om 'n enkele beoordeling (per jaar) daar te stel. Daar sal uit die aard van die 

saak nog steeds van kritiese insidente gebruik gemaak moet word om 

beoordelings mee te doen. 'n Ander baie belangrike aspek wat nie uit die oog 

verloor moet word nie, is die menslike faktor by beoordeling van personeel. Die 

komitee's wat beoordelings doen bestaan uit personeel wat die kandidate wat 

beoordeel word, baie goed ken en bevooroordeling kan hier 'n rol speel. In baie 

van die griewe wat ontvang is, kom hierdie aspek duidelik na vore. In 

onderhoude met lede wat grieweprosedures gevolg het, het dit aan die lig gekom 

dat hulle negatief staan teenoor hierdie beoordelings en dat hulle nie weer 

daaraan gaan deelneem nie. Ook in werksverband moet dit negatief inwerk op so 

'n lid se werksprestasie. 

Dit is nie net administrasie wat verswak nie, maar ook die gehalte sorg wat aan 

gevangenes gebied word. 

3. 7 .3 Bevorderingsbeleid 

Die huidige bevorderingsbeleid is nie net gebasseer op meriete nie. Die lid moet 

ook die toepaslike bevorderingseksamen slaag en 'n gestelde tydperk in rang 
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wees voor bevordering oorweeg word. Hierdie beleid verplig die lid dus om te 

studeer, maar wel in die regte rigting. Die lid hoef nie 'n hele diploma te doen 

nie. Hy kan slegs die bevorderingsgedeeltes doen. Die lid het dus self die keuse 

of hy wil voortgaan met sy studies. Die bevorderingsbeleid self is niks mee 

verkeerd nie, maar die toepassing daarvan laat veel te wense oor. Die menslike 

faktor veroorsaak dat lede skepties is oor die beleid. Die volgende stelling word 

dikwels deur lede gemaak: "Hierdie beoordelings is 'n klug, want jy kry nooit 

terugvoer nie en indien jy terugvoer kry, is dit deur die verkeerde kanale en 

hopeloos te laat. Toesighouers gee nooit eerlike terugvoer nie" (Truter, 

September 1996: 34). 

Indien die bevorderingsbeleid korrek toegepas word, behoort minder probleme 

ondervind te word. Daar is egter sekere aspekte wat aandag moet geniet 

aangesien dit lede werklik ontevrede maak en gevolglik negatief inwerk op 

produktiwiteit en dissipline. Twee van hierdie aspekte word vervolgens 

bespreek. 

3.7.3.1 Dispariteit tussen diploma- en graadkursusse 

Hierdie afdeling het nie ten doel om technikons en universiteite teen mekaar af 

te speel nie. Dit word slegs gedoen omrede ongelukkigheid onder personeel 

daardeur ontstaan en dit aanleiding kan gee tot verswakking in werksprestasie en 

ook personeeldissipline. 

Die ongelukkigheid le daarin dat 'n lid slegs een vraestel (Korrektiewe Dienste 

Bestuur I) slaag en dan bevorder kan word vanaf Korrektiewe Beampte Graad III 

(bewaarder) na Graad II (sersant). 'n Ander lid wil nie Korrektiewe Dienste 

bestuur doen nie aangesien hy in 'n binneplaas, direk met gevangenes, werk. Hy 

wil meer van die mens leer en hoe hy (die lid) homself kan toerus om gevangenes 

te help rehabiliteer. Gevolglik gaan 'n graadkursus met byvoorbeeld 
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kriminologie en penologie van baie meer waarde wees in sy spesifieke geval. 

Die probleem is egter dat hy geen erkenning gaan kry nadat hy slegs 

kriminologie I of penologie I geslaag het nie. Hierdie lid moet eers sy graad in 

totaliteit voltooi om 'n RWK13 te ontvang voordat hy enige erkenning kry ten 

opsigte van bevorderbaarheid. Dit laat die lid met twee keuses. Hy moet die 

volle graad voltooi en jare wag vir bevordering of hy moet die 

bevorderingseksamen skryf om bevordering te kry, sonder dat hy enige 

satisfaksie uit sy studies ontvang het. Hy het ook 'n derde keuse deur albei 

opsies supra uit te voer, maar dit sal baie geld kos en ook frustrerend wees om by 

twee instansies te studeer sonder om erkenning by een instansie te ontvang vir die 

studies by die ander instansie. 

3.7.3.2 Regstellende aksie bevorderings 

Deel van die transforrnasieproses is die daarstelling van agtergeblewenes in hoer 

range/poste. Volgens die bevorderingsbeleid is daar baie lede wat nie kwalifiseer 

vir bevordering nie en moes daar gevolglik sekere verslappingsmaatreels ingestel 

word om die program van regstellende aksie te kon afhandel. 

'n Aksieforum is saamgestel om behulpsaam te wees met hierdie eenmalige 

verslapping in die bevorderingsbeleid. Die Voorsitter van hierdie aksieforum 

was Prof Linda Human. Die forum het verder bestaan uit 

werknemersorganisasies, akademici, konsultante en lede van die Departement 

Korrektiewe Dienste. 

Die advies wat deur bogenoemde forum deurgegee is, is gebruik om die volgende 

doelstellings te bereik: 

om 'n organisasiekultuur en -klimaat ondersteunend tot regstellende aksie 

te vestig; 
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die strewe na vulling van poste volgens die 70/30 beginsel teen die jaar 

2000; 

deur oorbruggings-/opleidingsprogramme daar te stel om te verseker dat 

personeel in hoer range/poste nog steeds hulle werk eff ektief sal kan 

afhandel; en 

die daarstelling van moniteringskomitee' s om die vordering in die 

verband te monitor en verslag te doen aan bestuur. 

Hierdie eenmalige verslapping het in 1995 plaasgevind en is bevorderings as volg 

daardeur geraak (sien bylaag 6): 

Bewaarders wat vyf jaar en meer diens het en nie Deel I van die bevorde

ringseksamen geslaag het nie, kon na sersant bevorder word; 

Sersante moes oor standerd 10 beskik om na Adjudant Offisiere bevorder 

te word. Met hierdie verslapping kon sersante wat net standerd 10 het en 

nie Deel II geslaag het nie, bevorder word na Adjudant Offisier sowel as 

sersante wat Deel II geslaag het, maar nie standerd 10 het nie; en 

Sersante wat 10 jaar diens het, maar nie standerd 10 of Deel II nie, kon 

ook bevorder word. 

Die "Linda Human" bevorderings was eenmalig en daama moes 'n sersant 

(KBII) weer oor matriek en suksesvolle deurloping van Deel II van die 

bevorderingseksamen beskik om bevorder te word na Adjudant Offisier (KBI). 

Die probleem het egter ontstaan met die nuutste wyse van vulling van poste deur 

middel van posadvertering. Lede wat nog nie gekwalifiseer het in 1995 (Linda 

Human) vir bevordering onder die verslapping nie en ook nog nie oor standerd 

10 of Deel II van die bevorderingseksamen beskik nie, kan nog steeds nie vorder 
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tot KBI nie, maar die praktyk het egter nou geleer dat lede wat net oor standerd 

6 beskik, aansoek kan doen vir vakatures (senior paste) wat geadverteer word. 

Hierdie tendens veroorsaak werklik baie probleme en is die ongelukkigheid 

onder die betrokke personeel verstaanbaar. 

3. 7.4 Prestasiebeloning en kerfverhogings 

Prestasiebeloning en kerfverhogings word halfjaarliks gedoen. In 'n baie 

interessante artikel in die Nexus (Bruyns, 1997 : 21) word die vraag gevra: 

"Merit awards : What went wrong?" Bestuur leer nie uit sy foute nie en 

herhaaldelik word dieselfde foute weer gemaak. "For the next six months, 

several people are likely to harbour a grudge against their supervisor, staff will 

be demotivated and a reluctance to perform everyday duties will be discernable" 

(Bruyns, 1997 : 21). 

Hierdie erkenningsisteme kom regdeur die staatsdiens voor. Daar is niks 

verkeerd met die beleid random hierdie sisteme nie. Beide stelsels word een keer 

per j aar beoordeel vir alle kandidate wat een j aar of langer di ens het, een j aar of 

langer in posvlak is. Lede op top- en persoonlike salarisskale kwalifiseer nie vir 

verdere kerfverhogings nie, maar wel vir prestasiebeloning. 

Die lid beoordeel homself vir prestasiebeloning en daarna beoordeel sy 

toesighouer horn vir beide beoordelings indien hy daarvoor kwalifiseer. Hierna 

vind die moderering plaas. Modereringskomitee's word aangestel om die 

beoordelings te evalueer aan die hand van die bestaan kriteria wat vasgestel is vir 

elke beoordeling. Slegs 25% van alle personeel kan jaarliks geakkommodeer 

word aangesien beperkte fondse beskikbaar is. Sifting moet nou plaasvind om 

binne die goedgekeurde fondse te bly. Kandidate se kritiese insidente word nou 

met mekaar vergelyk om te bepaal watter kandidate se aanvanklike punte 

af gemodereer moet word. Dit is hier waar die grootste ontevredenheid onder 
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personeel ontstaan aangesien personeel voel dat bevooroordeling hier ter sprake 

is. Hulle voel dat persone teen mekaar af gespeel word en nie die kritiese 

insidente nie. Hierdie ontevredenheid kom ook baie duidelik na vore in griewe 

wat ontvang word ten opsigte van prestasiebeloning en kerfverhogings. 

W aar hierdie erkenningsisteme lede moet aanspoor tot beter <liens, word die 

teenoorgestelde tans bereik. Lede se onder mekaar dat 25% van die personeel lag 

en die ander 75% kwaad is. Dit is egter laasgenoemde groep wat veronreg voel 

en negatief belnvloed word deur erkenningsisteme wat in werklikheid die 

omgekeerde reaksie moet he. 

3.8 Gevangene-lid verhouding 

In hierdie af de ling kan hoofstukke 2 en 3 saamgevat word. Die Departement 

Korrektiewe Dienste wil die gemeenskap se veiligheid help beskerm en hy wil 

gevangenes rehabiliteer om sodoende 'n beter mens aan die gemeenskap terug 

te gee. Om hierdie doelwitte egter te bereik moet lojale en positiewe lede 

beskikbaar wees. Die Departement Korrektiewe Dienste streef na 'n Zero

ontsnappingskoers. Dit sal net bewerkstellig kan word indien lede se 

ingesteldheid reg is. 

Johnson (1970: 419) noem dan ook dat gevangenes hulle in 'n sosiale klimaat 

bevind wat moeilik hanteerbaar is. Die omstandighede rondom horn en sy mede 

gevangenes bepaal hoe hy aanpas binne die gevangenis. Die rol van die lid is 

ook baie belangrik. Swak dissipline onder personeel sal beslis 'n negatiewe 

uitwerking he op gevangenesdissipline en uiteindelik op rehabilitasie. Die lid 

speel 'n baie groter rol binne die gevangenis as waarvoor hy krediet kry. 



DEEL III 

REHABILIT ASIE 
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HOOFSTUK4 

UITDIENING VAN VONNISSE BUITE DIE GEV ANGENIS 

4.1 Inleiding 

Oorbevolking binne gevangenisse het 'n geweldige probleem geword. Daar is 

tans ongeveer 130 000 gevangenes landwyd in aanhouding teenoor 'n 

goedgekeurde akkommodasie van ongeveer 97 000 (± 134% oorbevolk). Die 

personeelkorps van die Departement Korrektiewe Dienste is ongeveer 32 500. 'n 

verhouding van 4:1 is duster sprake (gevangenes teenoor lede). Hierdie syfer 

kan egter drasties styg by sommige gevangenisse aangesien die verhouding supra 

bereken is op die landwye syfer. Wanneer die berekening gedoen word, suiwer 

op bewakingspersoneel teenoor gevangenes, kan die verhouding tot so hoog as 

14:1 styg (statistiek verkry vanaf Korrektiewe Dienste Hoofkantoor). 

Die gevangenisopset is 'n kunsmatige omgewing en alle pogings moontlik moet 

aangewend word om rehabilitasie binne inrigtingsverband te laat slaag. Een baie 

belangrike aspek wat hoofsaaklik as gevolg van oorbevolking en die 

infrastruktuur van ouer gevangenisse bykans onmoontlik is, is effektiewe 

skeiding van gevangenes. Gevangenes gevonnis vir geringe oortredings word nou 

tussen geharde misdadigers toegesluit en is beslis nie bevorderlik vir hulle 

rehabilitasie nie. Hierdie gevangenes leer negatiewe aspekte aan tydens 

aanhouding. Indien hulle nie in die gevangenis opgeneem sou word nie, sou 

hulle nooit hierdie negatiewe gedrag aangeleer het nie. 

Die Departement Korrektiewe Dienste en -Justisie moes 'n alternatief soek vir 

gevangenisstraf. In samewerking met verskeie rolspelers is korrektiewe toesig 

as alternatief vir gevangenisstraf ge'implementeer · binne die Departement 

Korrektiewe Dienste. Hierdie strafvorm het nie net oplossings vir oorbevolking 
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m gevangenisse ten doel me. Die ander groot voordeel is 

gemeenskapsrehabilitasie. Hy spring dus die negatiewe elemente binne die ge

vangenis vry en dien die gemeenskap op dieselfde tyd as kompensasie vir die 

leed wat hy hulle aangedoen het. Sy vonnis word ook in die harde werklikheid 

uitgedien en nie in die kunsmatige omstandighede binne 'n gevangenis waar alles 

vir horn gedoen word nie. 

Die voordeel van korrektiewe toesig is ook daarin gelee dat die oortreder steeds 

sy gesinslewe kan instandhou, sy werk behou en gevolglik 'n groot besparing vir 

die staat bewerkstellig. Positiewe rehabilitasie is en bly egter die grootste 

mikpunt vir die Departement Korrektiewe Dienste. 

4.2 Korrektiewe toesig as strafvorm 

Korrektiewe toesig kan as volg gedefin"ieer word (Ndebele, Mei 1996 : 11): 

"Correctional supervision is a community based sentence which is served by the 

offender in the community under the control and supervision of correctional 

officials subject to conditions which have been set by the court/Commissioner 

of Correctional Services, in order to protect the community and to prevent relapse 

into crime." 

Korrektiewe toesig in Suid-Afrika is gebasseer op die Georgia-model. In die 

staat Georgia in die VSA was oorbevolking ook 'n groot probleem en het 

korrektiewe toesig as plaasvervanger vir gevangenisstraf groot welslae behaal. 

Suid-Afrika het dieselfde probleme met oorbevolking. Suid-Afrika het ook die 

hoogste per kapita gevangenesbevolking ter wereld. lets moes drasties gedoen 

word en die bedryf van gemeenskapsgebasseerde vonnisopsies is sterk oorweeg. 

'n V oorlegging is aan die Kabinet gemaak wat op 20 Desember 1990 daartoe 
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gelei het dat die SA Gevangenisdiens na die Departement Korrektiewe Dienste 

verander is (Neser, 1993 : 417). 'n Witskrif is op 6 Mei 1991 gedurende die 

Begrotingspos 10 in die parlement gedebatteer (De Smidt, 1998 : 40). Dit 

wasegter die uitslag van die Kriigelkomitee wat daartoe gelei dat die 

Strafproseswet (51/77) asook die Wet op Korrektiewe Dienste (8/59) gewysig is 

om voorsiening te maak vir korrektiewe toesig. Die Wysigingswetsontwerp op 

Aangeleenthede rakende Korrektiewe Dienste en Toesig (Wet 122) is op 14 

Augustus 1991 deur die Staatspresident goedgekeur (Neser, 1993 : 418). 

Howe kan Korrektiewe toesig as vonnisopsie toepas ingevolge Artikel 276 (1) (h) 

van die Strafproseswet (51/77). Terwyl onder korrektiewe toesig, is daar 

verskeie voorwaardes waaraan voldoen moet word. Artikel 50(2) van die Wet 

op Korrektiewe Dienste (Wet 111/98) noem dat die onmiddellike doel van 

gemeenskapskorreksies is om te verseker dat persone wat onderworpe is aan 

gemeenskapskorreksies hou by die voorwaardes wat aan hulle gestel is om 

sodoende die gemeenskap van misdrywe wat sodanige persoon mag pleeg, te 

beskerm. Artikel 52 van laasgenoemde wet lys die voorwaardes wat gestel kan 

word tydens uitdiening van korrektiewe toesig. Enkeles word hieronder 

aangehaal: 

om onder huisarres geplaas te word; 

gemeenskapsdiens te verrig; 

deelneem aan behandelings- en/of ontwikkelingsprogramme; 

beperk word tot 'n spesifieke landdrosdistrik; 

by 'n vaste adres woon; 

horn weerhou van alkohol- en dwelmmisbruik; 

horn weerhou van verdere misdaadpleging; en 
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onderwerp word aan monitering. 

By die verbreking van bogenoemde voorwaardes, kan die oorblywende tydperk 

van korrektiewe toesig deur die hof omskep word in gevangenisstraf. Die 

gevangene het dus sy eie toekoms in sy hande. By oortreding van hierdie 

voorwaardes word die persoon eers gewaarsku en indien dit nie die gewenste 

uitwerking het nie, kan die persoon vir hoogstens 72 uur aangehou word voordat 

hy na 'n hof verwys word vir omskakeling vanaf korrektiewe toesig na 

gevangenisstraf. 

Korrektiewe beamptes hou in die gemeenskap toesig oor alle persone wat 

onderworpe is aan gemeenskapskorreksies. Hierdie toesig mag egter nie inbreuk 

maak op die persoon se privaatheid nie. Toesig word dus beperk tot die 

versekering dat die gestelde voorwaardes nagekom word. Die tipe monitering 

moet ook gespesifiseer word. Elektroniese monitering kan as voorbeeld gebruik 

word. 'n Regulasie moet hierdie tipe monitering voorskryf aangesien sodanige 

toestel mag inbreuk maak op die menswaardigheid en privaatheid van die 

persoon. Elektroniese monitering sal in 'n latere afdeling meer volledig bespreek 

word. 

In die Nexus (Cilliers, 1993 : 22) word gekyk na die strafstelsels in Nieu

Seeland: "New Zealand's penal system has evolved to protect the community 

from off enders through both deterrence and reformation, with increasing 

emphasis on rehabilitation over recent decades." Rehabilitasie as strafoogmerk 

kom dus sterk na vore in die vonnisopsie van korrektiewe toesig. Die 

maatskaplike werker wat by die gemeenskapskorreksiekantore gesetel is, speel 

hier 'n baie groat rol. Die hof kan 'n korrektiewe beampte versoek om 'n verslag 

en aanbeveling oor die wenslikheid van korrektiewe toesig vir 'n spesifieke 
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oortreder, voor vonnisoplegging voor te le. Dit is nie enige oortreder wat geskik 

is vir uitdiening van Korrektiewe toesig nie. Die verslag wat aan die hof 

voorgehou word, moet duidelik aanbeveel dat die betrokke persoon wel geskik 

is vir hierdie vonnisopsie. Die volgende aspekte moet in gedagte gehou en 

verreken word wanneer besluit word op korrektiewe toesig as gepaste 

vonnisopsie: 

Beheer- en kontroleerbaarheid van die oortreder; 

Risiko wat hy inhou vir die gemeenskap; en 

Toepaslike behandelingsprogramme wat deurloop kan word. 

'n Ander opsie wat gevolg kan word is die omskepping van aanvanklike 

gevangenisstraf in korrektiewe toesig. Howe kan 'n persoon in terme van Artikel 

276 (l)(i) van die Strafproseswet (51/77) tot gevangenisstraf van hoogstens vyf 

jaar vonnis wat na goeddunke van die Kommissaris in korrektiewe toesig omskep 

kan word. Behalwe in uitsonderlike gevalle moet hierdie persone ten minste 'n 

sesde van sy vonnis uitdien in die gevangenis alvorens dit omskep kan word in 

korrektiewe toesig. 

Die gevangene word vrygelaat by die gevangenis en 'n bepaalde tyd gegee om 

te rapporteer by die naaste gemeenskapskorreksiekantoor. Daar word hy dan 

opgeneem as 'n toesiggeval. Sy voorwaardes word gestel en aan horn 

verduidelik. 'n Toesigbeampte word ook aan horn toegeken en sal 

verantwoordelik wees vir sy monitering. 

Monitering vind ook binne bepaalde kategoriee plaas, naamlik maksimum-, 
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medium- en minimum intensiewe kategoriee. Wanneer 'n persoon in die stelsel 

opgeneem word, vind dit binne die maksimum intensiewe moniteringskategorie 

plaas. Hierdie kategorie moet ook gebruik word indien die hof dit gelas. 

Laastens kan dit ook gebruik word vir persone wat baie aggressief is of alkohol 

en/of dwelms misbruik. Die medium kategorie word weer gebruik vir persone 

wat reeds 'n periode van maksimum monitering suksesvol voltooi het. Dit word 

ook gebruik vir persone wat oor 'n vaste bly- en werksplek beskik en dus 

finansieel onafhanklik is. Die minimum kategorie word gebruik vir persone wat 

'n periode van medium monitering suksesvol voltooi het en wat nie 'n gevaar vir 

die samelewing inhou nie, nie alkohol en/of dwelms misbruik nie en wat fisies 

en finansieel versorgd is. 

Die maatskaplike doen gewoonlik binne die eerste maand 'n volledige 

assessering en kan daama aanbeveel dat die voorwaardes verander word na 

gelang van die gedrag en samewerking van die toesiggeval. Hierdie wysigings 

aan voorwaardes kan nie gemaak word sonder die tussenkoms van die hof nie. 

Die hof kan wel tydens vonnisoplegging die bevoegdheid aan die Departement 

Korrektiewe Dienste verleen om sekere voorwaardes te verander. 

Om weer terug te kom na die maatskaplike werker, kan die belangrikheid van 

programaanbiedings nie oorbeklemtoon word nie. Die oortreder moet soms weer 

bewus gemaak word van sy probleem. Scott en Scott (1973 : 143) noem dan ook 

tereg: "Sometimes a person has to be returned to reality before he can take an 

important step forward with regard to a new life style or new identity." Die 

verskillende programme wat aangebied word, hou verband met die oortreding of 

die aspekte wat direk aanleiding gegee het tot misdadige gedrag. 

Eldefonso (1974: 337) noem dat: "Although the practice of handling offenders 

outside the institution is not especially new, the development of community 
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treatment as a powerful catchword appears to be fairly recent." Korrektiewe 

toesig is dus 'n "nuwe" strafvorm wat reeds groot suksesse behaal het en ook 

groot besparings teweeg gebring het vir die staat. 

Die polisie en howe verwelkom hierdie vonnisopsie. Volgens hulle dien die 

persoon sy volle tydperk van korrektiewe toesig uit. Die vonnis word wel buite 

die gevangenis uitgedien, maar die persoon is nog steeds van sy vryheid 

ontneem. Hy kan enige tyd besoek word deur 'n moniteringsbeampte en indien 

hy nie sy voorwaardes nakom nie, hang die swaard van omskepping van 

korrektiewe toesig na gevangenisstraf voortdurend bo sy kop. Goeie gedrag en 

aanpassing binne die gemeenskap, as 'n toesiggeval, kan soms moeilik wees en 

self dissipline moet aan die dag gele word om nie weer in ou gewoontes te verval 

nie. Rehabilitasie kom dus ook tot sy reg aangesien swak dissipline en -gedrag 

sal lei tot gevangesetting. Korrektiewe toesig het ook dissiplinering tot gevolg ten 

opsigte van die persone wat in die gevangenis opgeneem is, maar wie se vonnis 

omskep kan word in korrektiewe toesig na voltooiing van 'n sekere gedeelte van 

sy vonnis. Hierdie omskakeling is ook nie outomaties nie. Dit moet verdien 

word deur goeie gedrag en aanpassing in die gevangenis. 

Die vonnisopsie, Korrektiewe toesig, is tot op hierdie stadium bespreek. Aspekte 

soos watter wette reel korrektiewe toesig en hoe word dit toegepas vanaf opname 

in stelsel tot die persoon se vonnis verstryk. Vervolgens word daar gekyk na hoe 

die toesiggeval korrektiewe toesig beleef en daarna word die afdeling afgesluit 

met 'n kykie na die lid wat by gemeenskapskorreksies werk. 

4.2.1 Die toesiggeval 

Die ervaring van korrektiewe toesig sal waarskynlik van mens tot mens 
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verskil. 

Die een persoon sal dankbaar wees dat hy korrektiewe toesig gekry het en nie 

gevangenisstraf nie. Die ander persoon sal weer in opstand kom met homself oor 

die vernedering waardeur hy moet gaan terwyl hy onder korrektiewe toesig is. 

Hierdie vonnisopsie bly 'n straf vir misdaad en alhoewel dit buite die gevangenis 

uitgedien word, moet dit nog steeds as straf gesien word. 

In 'n artikel in die Nexus (Junie, 1994: 29) skryf die korrespondent van Witbank 

Korrektiewe Dienste (Apie) "Die verhaal van 'n toesiggeval"; 'n Vrou wat ses 

maande korrektiewe toesig uitgedien het, vertel dat sy so verneder gevoel het. 

Veral terwyl sy gemeenskapsdiens moes verrig. Sy kon nie die straf aanvaar nie 

en het oor en oor vrae gevra en antwoorde gesoek oor hoekom dit met haar 

gebeur het. Die tydige en ontydige besoeke van moniteringsbeamptes was ook 

moeilik vir haar. Hierdie straf het ook 'n groot sielkundige uitwerking op haar 

gehad. Haar geestelike lewe het, ook daaronder gelei en moes sy die saak met 

die Here uitmaak. N amate die tyd verby gegaan het, het sy begin aanpas en 

aanvaar dat sy hierdie straf tot die einde sal moet deursien. Gelukkig het sy 

geweet dat sy skuldig was. Sy het dus geweet waarvoor hierdie straf opgele is. 

Haar familie en vriende het haar ondersteun en dit het baie gehelp. Sy het ook 

later besef dat die moniteringsbeamptes ook maar net hulle werk doen deur haar 

te kom besoek. Sy het geleer om hulle te vertrou en op hierdie wyse het sy dinge 

makliker gemaak vir beide partye. Tydens haar gemeenkapsdiens het almal dit 

vir haar so gemaklik as moontlik gemaak. Sy het besef dat sy die een is wat 

fouteer het en op hierdie wyse moes kompenseer vir die leed wat sy andere 

aangedoen het. Hierdie toesiggeval het geweet dat die lewe moet aangaan en dat 

sy te veel het om voor dankbaar te wees. Sy kon nie hierdie ses maande van haar 

lewe die res van haar lewe laat oorheers nie. Sy se dan ook ten slotte dat sy baie 

geleer het uit hierdie ervaring en dat sy twee keer sal dink voordat sy weer 
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misdaad pleeg. Hierdie verhaal is een van die suksesverhale. Almal ervaar 

hierdie straf nie dieselfde nie en 'n ander persoon kan dalk weer glad nie leer 

deur so 'n ervaring nie. Hy sal weer misdaad pleeg aangesien hy korrektiewe 

toesig nie as ernstige straf opneem nie. Hy kan egter 'n volgende keer nie so 

gelukkig wees nie en dalk vir jare in 'n gevangenis opgesluit word. 

Indien hierdie vonnisopsie korrek toegepas word, kan dit positiewe rehabilitasie 

tot gevolg he, dissipline onder oortreders verbeter en uiteindelik misdaad 

voorkomend wees. Elke rolspeler wat verantwoordelik is vir die toepassing van 

korrektiewe toesig as strafvorm, moet net sy kant bring en dan kan hierdie 

strafvorm met groot vrug in die toekoms gebruik word. 

4.2.2 Die personeel werksaam by korrektiewe toesig 

Die beleid ten opsigte van korrektiewe toesig is duidelik. Die toepassing 

daarvan kan egter 'n probleem wees indien die persoon werksaam daar, nie 

bevoeg of nie opgelei is om die werk te doen nie. Die vraag wat bier gevra kan 

word, is die lede werksaam by korrektiewe toesig op hoogte met die beleid en 

word dit konsekwent toegepas? 'n Ander vraag wat gevra kan word, is watter 

tipe persoon is geskik om by hierdie afdeling te werk? In die Nexus (De Villiers, 

1991 : 30) word verwys na die personeel wat benodig word om korrektiewe 

toesig tot sy reg te laat kom: "The selection of personnel to act as correctional 

officers will be aimed at personnel who have qualifications in the behavioural 

sciences such as Criminology, Psychology, Social Work and Penology." Dit wil 

nie se dat slegs gegradueerde lede by korrektiewe toesig kan werk nie. Lede met 

jare ondervinding van die oortreder maak ook 'n groot deel uit van die personeel 

by enige korrektiewe toesigkantoor. Verskeie opleidingskursusse bestaan en 

word deur alle lede werksaam by korrektiewe toesig deurloop. Op die wyse is 
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almal opgelei om hul werk na die beste van hulle vermoe te doen. Maatskaplike 

Dienste speel ook 'n groot rol by Korrektiewe toesig aangesien rehabilitasie nie 

net bewerkstellig word deur die nakoming van voorwaardes nie. Dissipline kan 

wel hierdeur verbeter word, maar rehabilitasie kom ter sprake veral by die 

programme wat deur die Maatskaplike af de ling aangebied word vir toesiggevalle. 

Daar moet ook voortdurend skakeling wees tussen die maatskaplike, die hof 

asook die toesig bearnptes. Gesarnentlik vorm hierdie verskillende komponente 

van Korrektiewe toesig 'n eenheid wat rehabilitasie en misdaadvoorkoming tot 

gevolg kan he. 

'n Groot probleem wat tans deur lede ondervind word, is hulle veiligheid in hoe 

risiko gebiede. Onlangs is 'n lid van die Korrektiewe toesigkantore in Pretoria 

koelbloedig vermoor terwyl hy monitering in Marnelodi gedoen het. Volgens die 

lede word daar te min gedoen om hulle veiligheid te verseker. Monitering is die 

belangrikste bousteen van korrektiewe toesig. Dit help niks dat voorwaardes aan 

oortreders gestel word, maar niemand volg op om te verseker dat die 

voorwaardes wel nagekom word nie. Die beleid is reeds gewysig en lede doen 

nou twee-twee monitering. Fondse is ook bewillig om sekere 

veiligheidstoerusting aan te koop vir gebruik deur moniteringsbeamptes. In 'n 

klopjag in die Worcester distrik, het dit gebeur dat lede van die korrektiewe 

toesigkantoor 'n plaas besoek het en die hoer op die voertuig wou skiet. Boere 

is deesdae baie sensitief vir "vreemde" voertuie en persone na aanleiding van 

talle plaasmoorde die af gel ope tyd. Goeie kommunikasie tussen 

boereverenigings en lede verbonde aan die korrektiewe toesig af de ling is dus ook 

baie belangrik. Laasgenoemde voorval kon rampspoedige gevolge ingehou het 

indien daar gevuur sou gewees het op hierdie voertuig. 

Ons sal dus moet onthou dat die moniteringsbeamptes reuse werk binne die 

Departement Korrektiewe Dienste doen en sal daar omgesien moet word na hulle 
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veiligheid. Indien dit nie gedoen word nie, kan hierdie personeel ook begin 

negatief raak en sal die suksesse wat tot dusver behaal is, begin afneem. So 'n 

tendens sal nie net rampspoedig wees vir die Departement Korrektiewe Dienste 

nie, maar ook vir die rehabilitasie van die oortreder. Misdaad kan beslis ook nie 

op so 'n manier hokgeslaan of voorkom word nie. 

4.3 Parooltoesig 

Parolering word geag 'n gemeenskapsgebaseerde hanteringsopsie te wees 

ingevolge waarvan 'n persoon daaraan onderhewig sal wees om die oorblywende 

gedeelte van sy gevangenisstraf in die gemeenskap uit te <lien. 

Dit is juis by vrylating op parool waar die probleem vir sommige gevangenes 

ontstaan. Veral die gevangene wat vir baie jare in die gevangenis was. By 

vrylating op parool moet hy aanpas in 'n gemeenskap wat hy nie meer kan 

onthou nie. Sy omgewing het intussen so verander. Die lewenskoste het so 

verhoog en die manier van dinge doen het so verander dat hy bedreig voel deur 

hierdie elemente. Dit het beslis 'n sielkundige uitwerking op horn en sy 

aanpassing in die gemeenskap word direk hierdeur geraak. Die parolee voel 

dikwels alleen, verstote en verloor daardeur die sin vir sy lewe. Hierdie toedrag 

van sake kan maklik veroorsaak dat hy terugval in misdaad. In die gevangenis 

word alles vir horn gedoen. Hy is goed versorg en dit bied 'n mate van veiligheid 

en stabiliteit. Dit is uiters belangrik dat 'n gevangene nie net op parool vrygelaat 

word nie, maar dat daar voortdurend bemoeienis gemaak word voor en na 

vrylating op parool. Die voorvrylatingsprogramme wat aangebied word, die 

bevestiging van 'n adres en moontlie werk sowel as monitering terwyl op parool 

is van kardinale belang. Die vestiging van halfweghuise in ander lande word met 

groot vrug gebruik aangesien die parolee deur 'n oorgangsfase gaan en ditsy 
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aanpassing in die gemeenskap baie help. 

Alle gevangenes wat op parool vrygelaat word, het nie hierdie 

aanpassingsprobleme nie of die graad daarvan verskil. Johnston (1970 : 706) 

noem dan ook dat: "It is convenient to classify released prisoners as either 

successes of failures with reference to their reformation." 

Paroolvrylating sluit verskeie rolspelers in. Die Departement Korrektiewe 

dienste is deeglik bewus dat gevangenes nie net vrygelaat kan word op parool 

nie. Die gevangene moet voorberei (voorvrylatingsprogram) word op sy 

vrylating en daarna moet daar ook bemoeienis gemaak word met die parolee. In 

die laaste geval word tans gebruik gemaak van parooltoesig. 

Die doel van parooltoesig is om die Departement Korrektiewe Dienste se 

verantwoordelikheid tot die geparoleerder, die Staat en die gemeenskap na te 

kom deur gestruktureerde toesig en beheer oor alle geparoleerde gevangenes uit 

te oefen (van der Merwe, 1993: 20). 

Die oogmerk van parooltoesig kan in twee groepe verdeel word. Eerstens word 

die parolee in gedagte gehou. Sy suksesvolle herinskakeling in die gemeenskap 

bly die eerste prioriteit. Gemeenskapbeskerming is ook baie belangrik. 

Tweedens word gevangenesgetalle (oorbevolking) en aanhoudingskostes verlaag 

deur paroolvrylatings. 

Parooltoesig gaan ook gepaard met monitering. Paroolvoorwaardes, soortgelyk 

aan die vir korrektiewe toesig is ter sprake. Die gevangene moet 'n vaste werk

en blyplek he anders sal parolering geen sin he nie. lndien die gevangene nie 

selfversorgend kan wees buite die gevangenis nie is die kanse goed dat hy weer 

in misdaad sal verval. Sy familie of vriende moet ook skriftelik aandui dat hy 

gehuisves kan word. Die voorwaardes waaronder hy gaan verkeer moet vooraf 

deur horn aanvaar word. Hierdie voorwaardes moet egter billik wees. Dit moet 

gebasseer wees op die beskerming van die gemeenskap. Soos in die geval van 
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Korrektiewe toesig, word parooltoesig ook verdeel in maksimum-, medium- en 

minimum kategoriee. Die graad van parooltoesig oor 'n geparoleerde word op 

'n individuele basis ooreenkomstig sy risikoprofiel bepaal en is primer gerig op 

gemeenskapsbeskerming. 

Hierdie hanteringswyse sal tot gevolg he dat 'n persoon wat tot gevangenisstraf 

gevonnis is, vir die volle termyn van sy vonnis onder beheer van die Departement 

Korrektiewe Dienste sal wees waardeur gemeenskapsbeskerming bevorder en 

terugval in misdaad teengewerk sal word (van der Merwe, 1993: 26). 

4.4 Gemeenskapsdiens 

In die vorige twee afdelings is reeds genoem dat 'n persoon op korrektiewe toesig 

sowel as parool, onder sekere voorwaardes staan. Een van hierdie voorwaardes 

kan gemeenskapsdiens wees. Indien hierdie voorwaarde egter nie nagekom word 

nie kan die Korrektiewe toesig of parool omskep word na gevangenisstraf. 

Artikel 60 van die Wet op Korrektiewe Dienste (Wet 111/98) bepaal die 

volgende: 

Indien gemeenskapsdiens as voorwaarde gestel word, moet die aantal ure 

gestipuleer word. Die aantal ure mag nie minder as 16 ure per maand 

wees nie, behalwe wanneer die hof anders gelas; 

Die hof moet spesifiseer waar die gemeenskapsdiens verrig moet word; 

Die plek waar die gemeenskapsdiens verrig moet word, mag nie verander 

word sonder die tussenkoms van die liggaam wat dit opgele het nie; en 

lndien geen plek gespesifiseer word nie, moet die Toesigkomitee die plek 

aanwys. 

Ingevolge Artikel 297(1)(a)(cc) van die Strafproseswet (Wet 51van1977) kan 
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gemeenskapsdiens ook gelas word. In hierdie geval word die vonnis deur die 

welsynowerhede geadministreer (De Smidt, 1998 : 402). 

Gemeenskapsdiens kan omskryf word as gratis diens wat vir 'n sekere tyd deur 

die oortreder in sy vrye tyd verrig moet word tot voordeel van homself en van die 

gemeenskap. Hierdie diens kan enige vorm aanneem. Dit moet net in belang van 

die gemeenskap wees. Die gemeenskapsdiens moet ook verkieslik in die 

gemeenskap waar die oortreder woon, verrig word. Die gemeenskap moet 

daardeur kan sien dat die oortreder besig is om 'n straf uit te dien. Die 

vergeldingselement van strafbehoort die gemeenskap tevrede te stel deur middel 

van die lewering van hierdie gratis diens (De Smidt, 1998 :256). 

Die doel van gemeenskapsdiens is eerstens om die oortreder buite die gevangenis 

te hou. Dit is 'n goeie plaasvervanger vir byvoorbeeld 

kortermyngevangenisstraf. 

In Australie vorm gemeenskapsdiens ook deel van Korrektiewe toesig en word 

daar spesifieke voorwaardes gestel vir oplegging van gemeenskapsdiens. Een 

belangrike voorwaarde is dat die oortreding nie gevangenisstraf van langer as 

drie maande mag regverdig nie (De Smidt, 1998: 165). 

Veral eerste oortreders vind ook baie meer baat by gemeenskapsdiens aangesien 

hulle nie in aanraking kom met die negatiewe elemente van 'n gevangenis nie. 

Tweedens word oorbevolking bekamp aangesien die oortreder sy straf buite die 

gevangenis uitdien. 'n Derde voordeel van gemeenskapsdiens is die feit dat die 

gemeenskap tevrede gestel word. Die gemeenskap vereis straf vir misdaad. 

Hierdie vonnisopsie moet egter nie net gesien word as manier om reeds oorvol 

gevangenisse tee te werk nie. Daar le baie meer opgesluit in gemeenskapsdiens 

as net om oorbevolking van gevangenisse te bekamp. Die oortreder behou sy 

selfrespek en kan selfs 'n verantwoordelikheidsin ontwikkel teenoor die 

gemeenskap. Oortreders wat oor spesifieke talente/vaardighede beskik kan dit 

in hul gemeenskapsdiens tot voordeel van die gemeenskap benut. 
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Rehabilitasie kom beslis ook meer tot sy reg omrede die straf nie onder 

kunsmatige omstandighede binne 'n gevangenis uitgedien word nie. Die 

oortreder behou ook sy werk en bly by sy gesin. Sy gesin word dus nog steeds 

in stand gehou en geen addissionele uitgawes is vir die Staat ter sprake nie. 

Gemeenskapsdiens word ook binne 'n penologiese perspektief erken as 'n 

gepaste straf vir misdaad aangesien die oortreder sy diens gratis in die 

gemeenskap verrig. Op hierdie manier ontwikkel die gemeenskap ook 'n mate 

van verantwoordelikheid teenoor die oortreder. 

Baie voordele kan geopper word ten opsigte van gemeenskapsdiens, maar hierdie 

opsie kan nie in alle gevalle toegepas word nie. Verskeie faktore moet in 

aggeneem word. Emstige oortredings soos roof, aanranding (emstig), 

verkragting en ander seksuele oortredings kan nie onder die groep ingelees word 

wat wel gemeenskapsdiens regverdig nie aangesien die gemeenskap nie daardeur 

beskerm sal word nie. Oortreders wat gevonnis word vir diefstal, huisbraak, 

betreding, winkeldiefstal of verkeersoortredings staan 'n kans om 

gemeenskapsdiensvonnisse opgele te word. 

'n Ander aspek wat bespreek moet word, is die aard van werk wat verrig moet 

word. In die Nexus (Ndebele, 1996 : 11) word die verskillende opsies van 

werkverrigting as volg uiteengesit: "Community service must be of such a nature 

that it is in the interest of the broader community such as working at hospitals, 

old age homes, nature conservation projects, cleaning public places, ect." 

Oortreders wat sekere kwalifikasies het, kan byvoorbeeld in daardie rigting 

waarin hulle opgelei is, diens doen in die gemeenskap. 'n Register word by elke 

Korrektiewe toesigkantoor bygehou van instansies waar gevalle geplaas kan 

word vir gemeenskapsdiens. 

Aangesien hierdie vonnisopsie in die gemeenskap uitgedien word, moet dit dus 

ook gekontroleer word ten einde te bepaal of a1le voorwaardes nagekom is. Hier 

speel die Korrektiewe toesigbeampte weer 'n baie belangrike rol. Hierdie 
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beamptes moet alle Korrektiewe toesiggevalle en parolee's gereeld besoek ten 

einde vas te stel of hulle hulle voorwaardes nakom. Indien voorwaardes nie 

streng nagekom word nie, kan swaarder gemeenskapsdiens opgele word of die 

Korrektiewe toesig of parool kan omskep word in gevangenisstraf. Hierdie 

vonnisopsie help dus ook om dissipline toe te pas en goeie gedrag af te dwing. 

Volgens Neser (1993 : 432) kan al die owerheidsinstellings en privaatinstansies 

soos kerke en ander organisasies met 'n gemeenskapbelang, kwalifiseer om 

oortreders in gemeenskapsdiens te plaas. 

Die suksesse wat behaal word met gemeenskapsdiensvonnisse is nie altyd so 

maklik om te bepaal nie. In die eerste plek word dit vir veral eerste oortreders 

opgele. Dit word ook meestal net vir geringe oortredings opgele en kan dit nie 

met ander emstige oortredings vergelyk word om te bepaal of meer suksesse 

behaal word nie. Volgens 'n artikel in die Nexus (Naude, 1989 : 5) is dit dus 

moeilik om te bepaal of gemeenskapsdiensvonnisse oortreders hervorm en van 

verdere misdaad weerhou. Die algemene siening is egter dat dit nie swakker 

resultate as gevangenisstraf lewer nie. Ten opsigte van oorbevolking en 

kostebesparings vir die Staat, is hierdie opsie beslis suksesvol. Die keuring van 

oortreders om gemeenskapdiens te verrig bly baie belangrik. Die beskerming 

van die gemeenskap mag nooit uit die oog verloor word nie. 

4.5 Die rol van die gemeenskap ten opsigte van herinskakeling van 

oortreders 

In die vorige af de ling in hierdie hoofstuk is baie kl em gele op die owerheid en 

die oortreder ten opsigte van gemeenskapgebaseerde vonnisse. In hierdie 

afdeling gaan die rol van die gemeenskap van nader bekyk word. 

Cronje (1978: 3) noem dat misdaad 'n gemeenskapsverskynsel is net soos die 

huisgesin, arbeid, onderwys ensovoorts. Misdaad word gepleeg deur lede van die 
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gemeenskap. Hulle word uit hierdie gemeenskap verwyder aangesien dit deel 

van die oortreder se straf is. Hierdie verwydering is slegs tydelik van aard en op 

een of ander stadium moet hierdie persoon teruggeplaas word in die gemeenskap. 

Daar moet ten alle koste gepoog word om hierdie oortreder suksesvol terug te 

plaas in die gemeenskap aangesien die teenoorgestelde resultaat kan lei tot 

verdere misdaadpleging. 

'n Paar jaar gelede was dit nog onmoontlik vir 'n persoon uit die gemeenskap om 

'n gevangenis te besoek. Hierdie inrigtings was verbode vir die publiek. Uit die 

aard van die saak het die Departement Korrektiewe Dienste alleenreg uitgeoefen 

ten opsigte van gevangenesaangeleenthede. Stelselmatig is besef dat die 

gemeenskap ook 'n rol te speel het in die aanhouding, behandeling en vrylating 

van gevangenes. Dit was altyd maklik om te kritiseer van buite. Nou word die 

gemeenskap 'n vennoot gemaak en dus medeverantwoordelik vir die bantering 

van gevangenes. Gevangenes maak tans baie aanspraak op hul regte. Die nuwe 

demokratiese Suid-Afrika het baie veranderings teweeg gebring en menseregte 

is een van die aspekte wat baie aktueel is. Dit is veral op die gebied waar die 

gemeenskap betrokke kan raak om te verseker dat reg ook aan die gevangene 

geskied. 

Ook in die korrektiewe 

gemeenskapsbetrokkenheid 

toesigstelsel is 

te bewerkstellig. 

dit baie belangrik om 

Strukture SOOS die 

inrigtingskomitee, korrektiewe rade, paroolrade en die Nasionale Adviesraad oor 

Korrektiewe Dienste is daargestel om deur gemeenskapslede verteenwoordig te 

word (De Villiers, 1991 : 31). 

Henk Bruyn (Nexus, Mei 1992: 24) noem dat die: "successful implementation 

and management of Correctional Supervision as Community based sentencing 

option of the Department of Correctional Services is largely dependent on the 

positive attitude and co-operation of the community. The greater the 

involvement and identification of the community with the system, the greater the 
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chances of success." 

Vrywilliges vanuit die gemeenskap kan ook betrokke wees by die hantering van 

oortreders deur byvoorbeeld toesig te hou oor toesiggevalle. 

Die staat het 'n fundamentele verantwoordelikheid teenoor die gevangene wat 

hantering en veilige bewaking betref. Net so het die gemeenskap 'n 

verantwoordelikheid teenoor die gevangene na vrylating. Dit is egter by die 

tweede verantwoordelikheid (van die gemeenskap) waar die probleem ontstaan. 

In sekere opsigte is die gemeenskap onkundig en sal hulle opgevoed moet word 

in hierdie taak. Deur die gemeenskap bewus te maak van gevangesetting 

enersyds en die hervestiging van die vrygelate gevangene andersyds kan 

misdaadvoorkoming tot sy reg kom. 

Die gevangenisomgewing is 'n kunsmatige opset. Enige vorm van 

inrigtingsbehandeling moet gekoppel wees aan inskakeling van die gevangene 

in die gemeenskap. Behandeling met die doel om die gevangene te rehabiliteer, 

bly steeds die ideaal (Cilliers, 1988 : 5). 

Die Departement Korrektiewe Dienste doen alles in sy vermoe om die 

oorskakeling vanaf die gevangenisopset na die gemeenskap so vlot as moontlik 

te laat verloop. Voorvrylatingsprogramme word aangebied aan alle gevangenes 

wat vrygelaat staan te word. Verder is daar gemeenskapsinskakelingslede wat 

spesifiek aandag gee aan adresbevestigings en moontlike betrekkinge vir die 

gevangene na vrylating. Deur hierdie aksies word gepoog om die gevangene 

eerstens voor te berei vir vrylating en na vrylating 'n mate van 

sekuriteit/stabiliteit te bied deur middel van huisvesting en werk. 

N avorsing het reeds getoon dat die meerderheid oud-gevangenes wat weer in 

misdaad verval die hemude oortreding kort na hul vrylating gepleeg het (Du 

Plessis, 1990: 15). Hieruit is dit duidelik dat aanpassing in die gemeenskap van 

kardinale belang is. Vonnisopsies soos korrektiewe toesig help in hierdie opsig 

aangesien die Departement Korrektiewe Dienste nog steeds deur middel van 
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monitering betrokke bly by die oortreder en kan help waar aanpassingsprobleme 

ondervind word. Al hierdie pogings kom weer terug na die owerheid. Die 

gemeenskap sal dus op een of ander stadium betrokke moet raak om sy 

verantwoordelikheid in die verband na te kom. 

Die huidige ekonomiese klimaat en gepaardgaande werkloosheid maak dit baie 

moeilik om vir elke gevangene wat ontslaan word 'n werk te bekom. 

Gemeenskapsgebaseerde vonnisse is ideaal in die opsig dat die oortreder sy werk 

kan behou. Dit is ook ongelukkig so dat alle oortreders nie vir hierdie tipe vonnis 

kwalifiseer nie en dus noodgedwonge in 'n gevangenis aangehou moet word. 

Die gevangene word nie net van sy vryheid ontneem nie, maar verloor ook sy 

werk. Dit impliseer dat hy na vrylating weer 'n werk moet bekom. Dit is hier 

waar die gemeenskap 'n baie groot rol kan speel. Werkskepping bly 'n kardinale 

deel van herinskakeling in die gemeenskap. Indien die gevangene 'n werk kan 

bekom kan hy selfversorgend wees en dit alleen sal help om aan te pas in die 

gemeenskap en nie weer terug te val in misdaad nie. Die gemeenskap kan dus 

hier 'n waardevolle bydrae maak om residivisme te voorkom. 

Opleiding van gevangenes is ook baie belangrik. Die gevangene moet gereed 

gemaak word vir die arbeidsmark. Opleiding binne die Departement 

Korrektiewe Dienste is nie altyd markgerig nie. Dit is meer gerig op die 

behoeftes van die Departement. Eksteme opleiding na vrylating kan gebruik 

word om die vrygelate gevangene gereed te maak vir die arbeidsmark. Hier speel 

die gemeenskap ook 'n baie groot rol. 

Neser (1993: 432) noem dat: "dit intemasionaal aanwaar word dat rehabilitasie 

die beste in die gemeenskap bewerkstellig kan word en nie in gevangenisse nie." 

Daar bestaan verskeie behandelingsprogramme in die gemeenskap en dit kan tot 

voordeel van veral toesiggevalle en persone op parool gebruik word. Hierdie 

programme word deur staats- en privaatinstansies bedryf. Om seker te maak dat 

toesiggevalle en parolee's gebruik maak van hierdie hulpmiddel ten opsigte van 
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aanpassing in die gemeenskap, kan dit deel van die oortreder se voorwaardes 

gemaak word. Op die manier moet hy dit deurloop en gevolglik help dit horn in 

sy aanpassing. 

Die Departement Korrektiewe Dienste pas sy beleid gereeld aan om tred te hou 

met vinnig veranderde omstandighede in die sosio- politiese omgewing. Die 

huidige beleidswysigings is direk gemik op gemeenskapbetrokkenhied. Die 

gewysigde vrylatingsbeleid en die gepaardgaande wysigings in die samestelling 

van paroolrade kan bier as voorbeeld gebruik word. Al hierdie pogings word 

aangewend om die gevangene meer regverdig te behandel en ook na sy belange 

om te sien na vrylating. Rehabilitasie in die gevangenis is dus net so belangrik 

as suksesvolle aanpassing in die gemeenskap, na vrylating, aangesien hierdie 

twee aspekte saam tot misdaadvoorkoming kan lei. 

4.6 Die uitwerking van korrektiewe toesig op die dissipline van die 

oortreder 

Enige swak gedrag moet reggestel word volgens die norms en waardes wat elke 

gemeenskap vir homself stel. Indien 'n kind stout is, word hy getugtig. Dit word 

nie gedoen om die kind seer te maak nie, maar om regstellende dissipline toe te 

pas. Korrektiewe toesig is 'n strafvorm en moet assulks hanteer word. Goeie 

dissipline is nodig om 'n straf suksesvol uit te dien en daardeur te leer dat 

misdadige gedrag af gekeur word deur enige gemeenksap. 

Die toesiggeval sal homself dus moet dissiplineer om sy gedrag so te verander 

dat dit aanvaarbaar sal wees vir die lede van die gemeenskap waarin hy horn 

bevind. 
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4.6.1 Algemene Dissipline 

Die mens is 'n vrye wese. Hy wil horn nie onnodig laat bind nie. Die mens het 

ook sy eie vrye wil en daarom besluit hy self watter gedrag aanvaarbaar is en 

watter nie. Soms neem die persoon verkeerde besluite wat indruis met die norme 

en waardes wat deur 'n bepaalde gemeenskap gestel word. Misdadige gedrag 

kan hier as voorbeeld gebruik word. Deur 'n persoon gevangenisstraf op te le 

word hy sy vryheid ontneem en dit is juis wat geen mens graag wil doen nie. 

Alle pogings sal aangewend word om buite die gevangenis te bly. Korrektiewe 

toesig as strafvorm is een van die maniere om straf buite die gevangenis uit te 

dien. Die persone wat wel tot Korrektiewe toesig gestraf word, kry die 

geleentheid om hul straf uit te dien sonder om hulle vryheid totaal prys te gee. 

Hierdie "vryheid" moet egter verdien word aangesien bepaalde voorwaardes 

nagekom moet word. By verbreking van hierdie voorwaardes kan die 

oorblywende gedeelte in gevangenisstraf omskep word. Die oortreder moet dus 

toesien dat hy sy voorwaardes streng nakom. Dit kan nie gedoen word sonder 

om sekere aanpassings in sy gedrag te maak nie. Hierdie gedragsverandering 

(veral by misdadigers) word nie oornag reggekry nie. Nee, dit neem tyd en 

inspanning van die betrokke oortreder. Die verandering sal slegs intree indien 

die oortreder selfdissipline aan die dag le en ook die wil het om te verander. Kry 

hy dit wel reg, sal hy sy voorwaardes makliker nakom en sal die strafelement 

minder uitwerking he op horn. 

Goeie dissipline kan hierdie ideaal werklikheid maak en gevolglik is rehabilitasie 

ook bewerkstellig. Hierdie ideaal sal egter baie makliker verwesenlik word in die 

gemeenskap. Die negatiewe invloede binne 'n gevangenis sal beslis goeie 

dissipline en uiteindelike rehabilitasie vertraag. 



• 
-151-

Die orngekeerde is natuurlik ook waar. Swak dissipline en verbreking van 

voorwaardes sal beteken dat die oortreder terugverwys kan word na die 

gevangenis. Dit is ongelukkig so dat geharde rnisdadigers rnoeilik rehabiliteer. 

Dit is gewoonlik ook hulle wat die rneer emstige oortredings pleeg en nie 

kwalifiseer vir korrektiewe toesig nie. In hierdie gevalle korn 

behandelingsprograrnrne binne die gevangenis weer tot sy reg om ook op die 

rnanier te probeer rehabiliteer. 

Tans word gerneenskapsgebaseerde vonnisopsies nie net as rneer koste-effektief 

beskou nie, rnaar bied dit ook rneer kans op suksesvolle aanpassing in die 

gerneenskap. Die persone wat nie vir korrektiewe toesig kwalifiseer nie, vind 

ook baat by hierdie stelsel aangesien hulle na vrylating op parool ook onder 

parooltoesig gestel en gernoniteer word. Dit bied dan ook die geleentheid vir 

aanpassing in die gerneenskap. 

4.6.2 Elektroniese monitering 

Die grootste uitgawe ten opsigte van korrektiewe toesig is personeeluitgawes. 

Dit dien geen doel om 'n oortreder te vonnis tot korrektiewe toesig, horn sekere 

voorwaardes te stel en dan nie kontroleer om te bepaal of hy wel hierdie 

voorwaardes nakorn nie. Orn dit te doen is rnannekrag nodig. Lede werksaarn by 

Korrektiewe toesigkantore le jaarliks duisende kilometers af om rnonitering te 

doen ten opsigte van toesiggevalle sowel as parolee's. 

Vervoer- en personeeluitgawes is baie hoog en altematiewe opsies rnoes gevind 

word as "plaasvervanger" vir rnonitering deur rnoniteringsbearnptes. Die 

tegnologie het die afgelope paar dekades so uitgebrei dat dit 'n rnoontlike 

oplossing kon bied vir die probleern met rnonitering. Reeds sedert 1964 word 
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elektroniese monitering gebruik (Johnston, 1970 : 532). 

In 'n artikel in die Nexus (Cilliers, 1989 : 5) word genoem dat elektroniese 

monitering of "tagging" sedert 1983 in gebruik is in die VSA. Gedurende 1986 

het reeds 30 state in die VSA van hierdie metode gebruik gemaak (De 

Smidt,1998: 304). 

Indien elektroniese monitering (EM) in Suid-Afrika gebruik kan word, sal sekere 

aanpassing moontlik gedoen moet word om by plaaslike omstandighede aan te 

pas. 

Eerstens moet gekyk word na wat EM is en hoe dit werk. EM kan beskou word 

as 'n plaasvervanger vir fisiese monitering deur personeel verbonde aan 

korrektiewe toesigkantore. Om die infrastruktuur daar te stel, sal aanvanklik hoe 

uitgawes tot gevolg he, maar oor die langtermyn behoort dit besparings teweeg 

te bring en ook meer eff ektiewe monitering tot gevolg he. 

EM het drie hoof doele, naamlik: 

elektroniese identifikasie; 

elektroniese opsporing; en 

elektroniese databank. 

Elektroniese identifikasie behels die toets van 'n individu se stem oor 'n 

telefoonlyn. Hierdie stem word vergelyk met die wat vooraf opgeneem en deur 

'n rekenaar vergelyk word. Met elektroniese opsporing word die toesiggeval van 

'n elektroniese toestel voorsien wat hy om sy enkel, gewrig of nek dra. Die 

toestel stuur 'n elektroniese sein uit wat deur 'n ontvanger (wat aan die persoon 

se telefoon gekoppel word) opgeneem en na 'n sentrale rekenaarstelsel gestuur 

word. Die sentrale rekenaarstelsel word in 'n beheerlokaal by die Korrektiewe 
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toesigkantoor geplaas en daar vind die beheer en kontrole oor toesiggevalle plaas. 

Hierdie rekenaarstelsel versamel alle data en kan onmiddelik bepaal of daar met 

die toesiggeval se toestel gepeuter word of hy nie by sy huis is terwyl onder 

huisarres nie. 'n Geskiedenis van elke geval word dus versamel om te bepaal of 

toesigvoorwaardes ligter of swaarder gemaak moet word. 

Dit is ook so dat nie alle toesiggevalle sal kwalifiseer vir EM nie aangesien een 

van die vereistes 'n telefoon in sy woning is. 

Die EM-stelsel was as 'n loodsprojek getoets by die Pretoria Korrektiewe toesig

kantore. Hierdie kantore gebruik nog steeds die toerusting aangesien dit baie 

duur is en nie onbenut gelaat kan word nie. Die resultate van die loodsprojek is 

verwerk en voorgele aan die Bestuursraad. Die Portfolio-komitee moet nog 

aanbevelings maak waarna dit na die parlement verwys sal word vir goedkeuring. 

Indien die stelsel goedgekeur word, sal tenders uitgestuur word vir die 

vervaardiging van die toerusting (Henrico, 1998 : 12). 

Nadat 'n toesiggeval vir ses maande deur middel van EM gemonitor was, is hy 

gevra om kommentaar te lewer. Hy het as volg geantwoord (Liebenberg, 

1997 : 24): "I don't like it! Correctional Supervision without EM is a much 

better system. Now I cannot even go to the shop without you knowing it. When 

officials are visiting me regularly, I can still slip away to the shop without them 

knowing." Wanneer toestelle verwyder word by die voltooiing van korrektiewe 

toesig tydperk, is die algemene gevoel dat die toesiggeval nou regtig vry is. Dit 

voel vir hulle of die lewe weer voor begin. Dit is dus duidelik dat korrektiewe 

toesig (met of sonder EM) die regte uitwerking het op toesiggevalle. 'n Nexus 

korrespondent het ook vir twee weke in die strate van Pretoria geloop met hierdie 

toestel om te voel hoe die publiek teenoor haar optree en ook hoe dit haarself 

laat voel (Henrico, 1997 : 17). Volgens haar kyk die publiek maar snaaks na 
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hierdie ding om die been. Sy se dat dit 'n paar dae vat om gewoont te raak 

daaraan. ''Uiteindelik kon die ding van my enkel verwyder word en was ek baie 

verlig om ontslae te wees daarvan." Sy se verder dat dit 'n interessante twee 

weke was, maar dat sy bly is dit is verby. 

Vervolgens word gekyk na die resultate wat behaal is gedurende die elf maande 

wat die l-0odsprojek getoets is. Dit was egter moeilik om resultate te meet en 

suksesse te bepaal. Om 'n meetinstrument daar te stel is 'n kotrolegroep geneem 

wat onder dieselfde omstandighede aan normale monitering onderworpe was as 

die op EM. Deur hierdie resultate met mekaar te vergelyk, kan suksesse bepaal 

word (Truter, 1997 : 18). Ondergenoemde grafiek toon die verhouding van 

kontakte wat gemaak is gedurende dieselfde periode, maar tussen EM en normale 

monitering: 

FIGUUR 10: Aantal betekenisvolle kontakmaking met toesiggevalle 
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In Maart 1997 is 5182 elektroniese besoeke gedoen teenoor 842 normale, fisiese 
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besoeke. Die volgende voordele kan afgelei word uit bogenoemde statistiek: 

deurlopende EM is 99% effektief; 

op die langtermyn is EM goedkoper as fisiese monitering; 

EM is baie veiliger vir die moniteringsbeamptes; 

verbreking van voorwaardes word onmiddellik waargeneem; 

tydige waameming van oortredings kan onmiddellik reggestel word; en 

mannekrag kan nou op ander belangriker area's toegespits word. 

Figuur 11 toon die tydperk van vonnisse wat deur EM hanteer is: 

0 12 - 24 Maande • 24 - 36 Maande 

• 6 - 12 Maande • 1 - 6 Maande 

• 36 Maande en meer 

FIGUUR 11: Tydperk gevonnis op elektroniese monitering 

EM word hoofsaaklik gebruik vir toesiggevalle binne die medium- en minimum 

kategoriee en ook vir korter vonnisse en minder emstige oortredings soos afgelei 

kan word uit figuur 11. 

Uit die resultate van die loodsprojek is dit dus duidelik dat EM wel 'n 
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bestaansreg het binne die Departement Korrektiewe Dienste. Korrektiewe toesig 

met huisarres as voorwaarde is ideaal om deur EM beheer te word. Dit word in 

die vooruitsig gestel om drie sentrums landwyd daar te stel om die hele land se 

EM te hanteer indien hierdie stelsel goedgekeur word. 
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HOOFSTUKS 

REHABILITASIE 

Rehabilitasie binne inrigtingsverband het al baie debatte veroorsaak. Daar is op 

10 Mei 1991 in die parlement gedebateer oor Korrektiewe toesig en telkens is 

verwys na die rehabilitasie van die oortreder. 

Rehabilitasie van oortreders verwys na die verbetering in lewenspatroon, 

opheffing deur verbeterde selfbeheersing, aanvaarding van 'n grater 

verantwoordelikheidsin en om wetsgehoorsame lede van die sarnelewing te raak. 

Sander 'n betekenisvolle misdaadvrye lewensverandering kan daar nie berou of 

insig in eie kriminele gedrag by 'n oortreder wees nie (De Smidt, 1998 : 51). 

Kritici is van mening dat rehabilitasie binne inrigtingsverband uiters moeilik is 

omrede die omstandighede kunsmatig is en te veel negatiewe invloede 

teenwoordig is. Kontak word gemaak met geharde misdadigers en gedrag word 

aangeleer wat nooit sou gebeur het indien die persoon buite die gevangenis gebly 

het nie. Daar is sekere waarhede in hierdie stellings aangesien die ideale 

infrastruktuur skeiding van gevangenes sal moontlik maak. In die geval sal 

kontak tussen die onderskeie kategoriee gevangenes nie moontlik wees nie en sal 

behandelingsprogramme 'n meer positiewe uitwerking op die rehabilitasie van 

die gevangene he. Eenheidsbestuur werk tans goed binne Korrektiewe Dienste, 

maar hierdie opsie is nie deurgaans prakties uitvoerbaar nie. In sy 

reeksvoorwoord skryf Hodge (1997) die volgende: "when it comes to the 

rehabilitation of offenders, what works is, nothing work." 

Dit is egter onaanvaarbaar om te se dat rehabilitasie nie werk nie. Daar moet 

voortdurend gesoek word na metodes om rehabilitasie te laat realiseer. 
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Rehabilitasie is een van die oogmerke van straf en daarom moet dit uitgebrei 

word om uiteindelik tot voorkoming van misdaad te lei. 

Gevangenes word blootgestel aan verskeie behandelingsprogramme terwyl hulle 

gevangenisstraf uitdien. Hierdie programme is vrywillig, maar die meeste 

gevangenes skakel tog daarby in. Daar sal egter geen nut aan wees om 'n 

gevangene te dwing om programme by te woon nie. Die grootste sukses van 

rehabilitasie le tog in die mate waarin die gevangene self wil verander. Neser 

(1993: 400) sedan ook tereg: "As iemand in 'n gevangenis beland, word hy in 

'n groot mate van die werklikheid en vryheid van keuse afgesonder. Hy word 

dus grootliks van die sin van sy lewe beroof." 

Rehabilitasie het juis te doen met die heropbou van die oortreder. Dit is dalk 

goed dat hy die sin in sy lewe verloor en ook van sy vryheid ontneem word. 

Eerstens is dit vir sy eie veiligheid dat hy uit die gemeenskap verwyder word. 

Daar moet nie uit die oog verloor word dat hierdie persoon na vrylating weer 

teruggeplaas moet word in die gemeenskap. lets sal dus met horn moet "gebeur" 

tydens hierdie tydperk wat hy in die gevangenis is. Indien hy voel dat hy die sin 

in sy lewe verloor het, is dit dalk nou die tyd dat hy moet nadink oor die redes 

waarom hy in die gevangenis is. Hy het ook nou die geleentheid om homself te 

verander en sodoende weer 'n sin vir die lewe te ontwikkel. 

Hierdie verandering moet egter van homself kom. Hy moet die wil he om te 

verbeter en dus as 'n ander mens terug te gaan in die gemeenskap na sy vrylating. 

lndien hierdie pogings van die oortreder, met die behulp van die owerheid, 

suksesvol is, kan daar sprake van rehabilitasie wees. 

Die vraag wat egter ontstaan is, watter sprake van rehabilitasie kan daar wees ten 

opsigte van die oortreder wat byvoorbeeld vir die sesde keer gevonnis word vir 

huisbraak en diefstal. Hy het 'n reeks (soortgelyke) vorige veroordelings en dit 

is die vierde keer wat hy gevangenisstraf opgele word. Dit is hier waar die kritici 
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se dat rehabilitasie nie tot sy reg kom binne 'n gevangenis nie. Scott en Scott 

(1973: 36) noem dat: "We have failed in our efforts to rehabilitate the recidivist 

burglar." 

Binne die Departement Korrektiewe Dienste beteken rehabilitasie die 

verandering van die persoon wat in sy sorg geplaas is. Die gedrag, karakter, 

houding en selfbeeld van die gevangene is enkele aspekte wat tydens rehabilitasie 

aangespreek moet word. Behandelingsprogramme is een van die boustene vir 

positiewe rehabilitasie. 'n Ander baie belangrike komponent binne die 

rehabilitasieproses is die personeel wat daarby betrokke is. Veral die 

vakkundiges soos maatskaplike werkers, opvoedkundiges, kapelane, sielkundiges 

ensovoorts word ingespan om behandelingsprogramme aan te bied. 

Die dissiplinepersoneel moet egter ook nie uit die oog verloor word nie. Hulle 

is die persone wat fisies met gevangenes werk en direkte kontak het. Opleiding 

van hierdie personeel is baie belangrik aangesien hulle uit onkunde alles kan 

afbreuk wat die vakkundiges met behandelingsprogramme bereik het. 

Rehabilitasie word gewoonlik gesien as iets wat uiteindelik bereik kan word, met 

ander woorde iets in die toekoms. Dit is nie verkeerd om so te redeneer nie, maar 

rehabilitasie is beslis ook iets wat onmiddellik moet begin en ook op die 

korttermyn resultate kan oplewer. Johnston (1970 : 354) maak die volgende 

stelling: "It seems to limit rehabilitation to what it can now do for a man - not 

what it might do - is the only sensible and just approach." 

Die rehabilitasieproses word in die gevangenis begin, maar wanneer die oortreder 

vrygelaat word stop die rehabilitasieproses beslis nie. Daar is verskeie rolspelers 

binne die rehabilitasieproses. Die Departement Korrektiewe Dienste is maar een 

van hierdie rolspelers. Die gemeenskap se betrokkenheid is ook baie belangrik 

aangesien die oortreder se aanpassing baie gaan afhang van hoe hulle horn gaan 

hanteer. 'n Instansie soos Nicro en ander nie-regeringsorganisasies kan ook help 
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met die oorgangsfase vanuit die gevangenis in die gemeenskap. 

Rehabilitasie is dus 'n deurlopende proses wat ten doel het om die oortreder te 

verander en sodoende 'n beter mens aan die gemeenskap terug te gee. 

5.2 Rehabilitasie as strafoogmerk 

Eerstens moet gekyk word na wat rehabilitasie is. Die HAT (1984) omskryf 

rehabilitasie as: Herstelling in 'n vroeere staat of stand, veral herstel in goeie 

naam en eer. 

Rehabilitasie binne inrigtingsverband het ten doel om die oortreder se gedrag, 

dissipline en selfbeeld so te verander dat hy vrygelaat word as 'n beter mens as 

wat in die gevangenis opgeneem is. 

Die studieterrein van penologie is dan juis gelee in die straf vir misdaad. 

Afwykende gedrag is kenmerkend van elke menslike samelewing. Hierdie 

gedrag kan egter nie net veroordeel en verklaar word nie, maar die gemeenskap 

het 'n primere rol te speel in die voorkoming van hierdie gedrag en die gevolge 

daarvan. Rehabilitasie is dus toegespits op die hantering van die gevolge van 

misdaad en op behandeling ter voorkoming van verdere misdadige gedrag 

(Cloete, 1990 : 239). 

As daar teruggegaan word in die geskiedenis is dit interessant dat misdaad as 

sinoniem beskou is vir sonde. Dit het die toetrede van die kerk geregverdig om 

te help met misdaadvoorkoming. Die kerk het reiniging van sonde (wat 

misdadige gedrag ingesluit het), verkondig. 

Beccaria (Cilliers, 1992: 116) word beskou as een van die belangrikste lede van 

die klassieke skool. Hierdie denkrigtings was geskoei op pyn/leiding as straf vir 

misdaad. Misdaad moes gestraf word en wel deur middel van die pyn-plesier

beginsel. Volgens hierdie beginsel moes die pyn vir straf net groter wees as die 
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plesier verbonde aan rnisdaad. Alles was dus gefokus op die rnisdaad. Alle 

aandag by strafoplegging was gerig op die oortreding en weinig op die oortreder 

as mens. 

Anders as die klassieke skool, het die positivistiese skool 'n klernverskuiwing 

teweeg gebring. Dit was veral die ernpiriese navorsing deur Lornbroso (Cilliers, 

1992 : 11 7) wat hierdie klernverskuiwing beslag laat kry het. Volgens hierdie 

begins el is straf rneer van toepassing gernaak op die oortreder as mens. Straf, 

behandeling en rehabilitasie van die oortreder kan voorkorning van rnisdaad 

bewerkstellig. In Suid-Afrika het voorkorning van rnisdaad ook binne die 

regsplegingstelsel geval. Individualisering van straf korn sterk na vore en 

vergelding word op die agtergrond geskuif. Veral met die nuwe dernokratiese 

Suid-Afrika en rnenseregte op die voorgrond, word voorkorning van rnisdaad op 

die voorgrond geplaas. Die afskaffing van die doodstraf kan bier as voorbeeld 

genoern word. 

Voorkorning deur rniddel van rehabilitasie berus op die veronderstelling dat 'n 

oortreder se gesindheid, houding en gedrag positief be'invloed kan word sodat hy 

horn in die toekorns sal vereenselwig met wetsgehoorsarne gedragspatrone. 

Rabie en Strauss (1994 : 29) noern: "While deterrence is connected with 

punishment as the infliction of suffering, the theory of rehabilitation is aimed at 

neutral reform measures." 'n Probleern wat egter ontstaan met rehabilitasie is die 

feit dat dit 'n tydrowende effek het. Rehabilitasie word nie oomag bewerkstellig 

nie. W anneer gevangenisstraf as vonnisopsie oorweeg word deur howe, word 

aspekte soos die oortreder en die ems van die oortreding in aanrnerking geneern 

wanneer die lengte van vonnis bepaal word. Die tyd wat rehabilitasie van die 

oortreder gaan neern, word nie in berekening gebring nie. Hierdie tydperk kan 

ook te lank wees vir die tipe oortreding wat begaan is en sal die vonnislengte dus 

nie pas by die oortreding nie. Dit kan weer tot gevolg he dat die oortreder 
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vrygelaat word voordat behoorlike rehabilitasie kan plaasvind. 

Rehabilitasie as oogmerk van straf is nog steeds gebaseer op die strafverskynsel. 

Die deterministe het die oortreder beskou as 'n "siek" persoon wat behandel 

moes word. Die woord behandel is gebruik deur die deterministe in die plek van 

straf. Rehabilitasie word ook gesien as behandeling, maar dit word gelyktydig 

met straf hanteer. 

Eldefonso (1974 : 36) noem dat rehabilitasie nie tot sy reg kan kom indien dit 

streng binne inrigtingsverband toegepas word nie. Voorregte soos die skryf en 

ontvang van briewe speel 'n baie belangrike rol. Ook besoeke deur familie en 

vriende veroorsaak kontak met die "buitewereld" waarvan die oortreder weer 

deel gaan word na vrylating. 

Rehabilitasie van oortreders het dus 'n wye veld wat gedek moet word. Dit kan 

nie gei"soleerd plaasvind nie. Verskeie rolspelers is dus ter sprake en word daar 

gebruik gemaak van verskeie behandelingsmetodes om rehabilitasie binne 

inrigtingsverband te bewerkstellig. 

5.3 Betekenis van rehabilitasie binne die Departement Korrektiewe 

Dienste 

Die behandeling van volwasse oortreders binne inrigtingsverband geskied 

hoofsaaklik in die gevangenis. Een van die doelwitte van gevangenisstraf is 

rehabilitasie. Die publiek sien die gevangenis as 'n 

misdaadvoorkomingsinstansie en rehabilitasiesentrum (Cloete, 1990: 239). 

Die Departement Korrektiewe Dienste poog daarin om 'n beter mens aan die 

gemeenskap terug te gee as die wat hy ontvang het. Om by hierdie doel uit te 

kom, is daar verskeie metodes wat gebruik word. 
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5.3.1 Fisiese versorging van gevangenes 

Om 'n gevangene binne inrigtingsverband te rehabiliteer kan baie moeilik wees. 

Daar is klaar so baie negatiewe invloede wat inwerk op die rehabilitasie van die 

oortreder. Fisiese versorging van gevangenes staan egter nie direk in verband 

met rehabilitasie nie, maar kan wel 'n positiewe uitwerking daarop he. 

Mense verskil van mekaar en so verskil hulle behoeftes ook. Neser (1993 : 270) 

noem dat: "die primitiewe oerwoudbewoner dieselfde geluk en tevredenheid sal 

smaak in 'n nuwe hut as 'n miljoener in sy nuwe herehuis". Binne 'n gevangenis 

sal sekere gevangenes ook met minder tevrede wees as 'n ander. Die 

omstandighede buite die gevangenis sal ook bier bepaal watter peil van fisieke 

versorging verlang word. 

In 'n volgende afdeling gaan die onderskeie behandelings- en 

ontwikkelingsprogramme bespreek word. Deur die deurloping van hierdie 

programme kan rehabilitasie bewerkstellig word. Dit is juis hier waar fisiese 

versorging van gevangenes ter sprake kom. Dissipline binne enige organisasie 

gaan hand aan hand met ordelikheid. Binne 'n huishouding byvoorbeeld is 

roetine deel van ordelikheid. Die voorsiening in basiese behoeftes soos maaltye 

op hul tyd, skoon en netjiese klere om aan te trek , basiese mediese voorraad vir 

noodgevalle ensovoorts is deel van 'n huishouding. 'n Gedissiplineerde huisgesin 

verskaf 'n goeie opvoeding vir die kinders in die huis. 

Op dieselfde wyse moet fisiese versorging van gevangenes ook roetine en 

daarmee saam dissipline binne inrigtingsverband verskaf ten einde die kanse op 

rehabilitasie te verbeter. 

Die Departement Korrektiewe Dienste moet binne hulle finansiele vermoens die 

bes moontlike fisiese versorging aan gevangenes hied. Die Standaard Minimum 

Reels en menseregte kan nagekom word sonder om die gevangenis in 'n vyf-ster 
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hotel te verander. Dit is dus ook belangrik dat nie net die gevangene as persoon 

nie, maar ook sy omgewing netjies, higienies en skoon moet wees. 

Daar sal beslis meer uitgerig word met 'n gevangene wat goed versorg is en dus 

meer innemend en toegewyd sal wees by die deurloping van programme wat horn 

kan help om te rehabiliteer. 

5.3.2 Klagte- en versoekeprosedure 

Enige gevangenisbevolking moet so ver as moontlik gelukkig gehou word. 

Hierdeur word nie gese dat gevangenes met alles kan wegkom of alles kan kry 

wat hulle vra nie. Gevangenes het sekere regte en indien hierdie basiese regte nie 

nagekom word nie, kan die gevangene daaroor kla en dan sal die probleem 

aandag moet geniet. Alle klagtes is ook nie altyd geldig nie en daarom moet 

klagtes en versoeke op meriete hanteer word. Dit bly egter belangrik om na alle 

klagtes te luister, hoe gering ookal. Dit het al gebeur dat 'n gevangene 

byvoorbeeld ontvlug, slegs omrede 'n lid iets negatiefs van horn gese het, hy die 

klagte geregistreer het, maar niemand na horn geluister het nie. Nou gaan soek 

hy hulp buite die gevangenis om sodoende sy klagte opgelos te kry. 

Indien 'n gesonde klagte- en versoekeprosedure bedryf word en gevangenes is 

gelukkig en tevrede, kry jy eerstens meer met hulle uitgerig en is daar 'n kalm 

atmosfeer wat rehabilitasie positief sal bei'nvloed. 

5.3.3 Behandelingsprogramme 

Die gemeenskap moet beskerm word teen misdaad. Dit is die primere taak van 

al die rolspelers binne die strafregsplegingstelsel om misdaad te bekamp. Binne 

die Departement Korrektiewe Dienste is rehabilitasie een van die belangrikste 



-165-

aspekte wat aandag geniet om misdaad te help voorkom. 

Voordat 'n persoon egter gerehabiliteer kan word, moet daar eers vasgestel word 

waarom hy in die eerste plek misdaad gepleeg het. Kriminoloe verwys na 

persoonsgerigte- en gedragsperspektiewe. Uit die psigodinamiese en kognitiewe 

perspektiewe word gefokus op prosesse binne die individu soos behoeftes, 

konflikte, denke ensovoorts. In teenstelling daarmee beklemtoon die 

gedragsperspektief die rol van die eksteme omgewing in die vorming en 

stimulering van gedrag ( Cloete 1990 : 65). Die term "misdaad" is baie kompleks 

en bestaan daar nie werklik 'n besliste (enkele) verklaring daarvoor nie. Cloete 

(1990: 66) stel gedrag van die mens as volg voor: 

lndividu 

Situasie Gedrag binne die situasie 

FIGUUR 12: Drie faktore wat gedrag bei:nvloed 

Uit bogenoemde figuur kan ook misdadige gedrag afgelei word. Daar bestaan 

dus 'n voordurende wisselwerking tussen die persoon, die situasie en die persoon 

se gedrag binne daardie situasie. 

Indien die individu en sy omgewing sleutel faktore is in die bepaling van 

(misdadige) gedrag, is dit dan ook dies elf de faktore wat aangespreek moet word 

tydens rehabilitasie. Die gevangene sal dus nie net as persoon moet probeer 
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verander nie, maar daar sal beslis ook gekyk moet word na die omgewing en 

omstandighede van gemeenskap waarna die gevangene moet terugkeur na 

vrylating. 

Penoloe is van mening dat menslike behandeling op 'n professionele en 

wetenskaplike wyse meer gewig dra as suiwer straf wat gebaseer is op 

vergelding. Dit is hier waar rehabilitasie binne inrigtingsverband ter sprake kom. 

Rehabilitasie kan in twee kategoriee verdeel word, naamlik rehabilitasie ten 

opsigte van die gemeenskap en rehabilitasie ten opsigte van die gevangene. 

Eersgenoemde is gebaseer op afskrikking van die gemeenskap. Die gemeenskap 

moet dus weerhou word van misdaad (voorkoming). Die tweede kategorie is die 

belangrikste in hierdie afdeling en is gemik op die ontwikkeling en opleiding van 

gevangenes. 

Rabie en Strauss (1994 : 32) noem dat: "For rehabilitation to apply, there must 

at least be a need for it." Rehabilitasie sal nooit slaag indien dit op mense 

geforseer word nie. Die persoon moet dus die keuse he om deel te neem aan 

behandelingsprogramme al dan nie. By die mediese model was behandeling ook 

gedwonge en het gevangenes negatiewe ervarings openbaar aangesien almal nie 

daarin belanggestel het nie. 

Die kritici is van mening dat die suksesse met rehabilitasie baie moeilik meetbaar 

is. Volgens hulle kan sukses met rehabilitasie nie net toegeskryf word aan die 

feit dat oortreders wat rehabilitasieprogramme deurloop het, geneig is om minder 

misdadige neigings te toon nie. Von Hirsch (Rabie en Strauss, 

1994: 32) noem dat daar eerder gekyk moet word hoe oortreders vaar wat aan 

programbehandeling onderworpe was, teenoor oortreders met dieselfde 

omstandighede, wat nie daaraan onderworpe was nie. 

Die vraag of rehabilitasie werklik werk, kan ook oor en oor gevra word, maar die 

feit bly staan dat gevangenisstraf, slegs as vergelding, geen doel sal dien nie. Die 
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mens en sy omstandighede moet verander word ten einde 'n beter mens aan die 

gemeenskap terug te gee. 

Bartollas (1985: 33) noem dat: "Many offenders need the expert help provided 

by treatment because their past failures clearly indicate that they cannot make it 

on their own. This inability is especially true of repeat or multiple offenders and 

offenders involved in compulsive crimes." Personeel binne die Departement 

Korrektiewe Dienste speel hier 'n baie belangrike rol. Vakkundiges sow el as 

dissiplinepersoneel kan veroorsaak dat rehabilitasie slaag of nie. Deur 

programme wat aangebied word vir die gevangene kry hy die geleentheid om 

daaraan deel te neem. 

Rehabilitasie het wel 'n bestaansreg binne inrigtingsverband. Halleck en Witt 

(Bartollas, 1985 : 32) verduidelik die rasionaal agter die verdediging van 

rehabilitasie as noodsaaklike deel van gevangesetting: "Prisoners need the hope 

that rehabilitation brings.... There is good reason for fear. ... that a correctional 

program that doesn't include rehabilitation will be extremely difficult to 

implement, will be absurdly expensive and will encourage us to ignore critical 

ethical issues." 

Die omstandighede waarbinne rehabilitasie plaasvind, moet ook gunstig wees. 

Die gevangene moet sy samewerking gee, personeel moet positief wees oor hul 

werk en die fisiese omstandighede van die gevangene sowel as sy direkte 

omgewing moet 'n atmosfeer skep waarbinne rehabilitasie tot sy reg kan kom. 

Die belangrikste aspek bly egter die bereidwilligheid van die gevangene om saam 

te werk. Johnston (1970: 354) noem dan tereg dat al die wetenskap in die wereld 

nie genoeg sal wees om 'n persoon te rehabiliteer wie se houding nie reg is nie. 

Die gevangenes wat hulself bereid verklaar om aan programme deel te neem 

moet gehelp word. Ayllon (1979 : 75) noem dat daar geen sin in is om 'n 

ongeskoolde, agtergeblewene in dieselfde omstandighede terug te plaas in die 
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gemeenskap na vrylating nie. Dan klou daar ook nog die stigma van 

"gevangene" aan horn. So 'n persoon se voorland is maar weer misdaadpleging. 

Artikel 2(2)(b) van die Wet op Korrektiewe Dienste (Wet 8/59) bepaal dat: 

"sover doenlik, die behandeling op veroordeelde gevangenes en toesiggevalle toe 

te pas wat tot hul verbetering en rehabilitasie mag lei om hulle in gewoontes van 

vlyt en arbeid op te lei." 

Artikel 41 van die Wet op Korrektiewe Dienste (Wet 111/98) brei meer uit op die 

vorige wet in die verband. Hiervolgens word bepaal dat die Departement so 'n 

volledige reeks van programme en aktiwiteite as doenlik moet voorsien en 

toegang daartoe moet verleen om aan die opvoedkundige en opleidingsbehoeftes 

van gevonniste gevangenes te voldoen. Ongeletterde gevonniste gevangenes kan 

verplig word om aan opvoedkundige programme deel te neem. Die nuwe wet 

maak ook voorsiening vir maatskaplike- en sielkundige dienste vir gevonniste 

gevangenes om sodoende om te sien na die ontwikkeling en ondersteuning van 

gevangenes se maatskaplike aanpasbaarheid en geestesgesondheid. Enige ander 

programme wat kan lei tot rehabilitasie kan gebruik word. Gevonniste 

gevangenes het die reg om aan hierdie programme deel te neem. Sekere 

gevangenes kan verplig word om deel te neem aan spesifieke programme. 

Hierdie verpligting kan deur die Kommissaris of selfs die hof opgele word na 

aanleiding van die aard van hul vorige kriminele gedrag en die risiko wat hulle 

inhou vir die gemeenskap. Vroue gevangenes moet ook nie op enige wyse 

benadeel word deur hierdie programme nie. Hulle behoeftes moet dus ook in ag 

geneem word by die keuse van programme. In beide die "ou" en nuwe wet kom 

dit in kort daarop neer dat gevangenes positief belnvloed word tot goeie gedrag 

en dat hy so toegerus word dat hy hierdie goeie gedrag sal handhaaf. 

Behandeling kan dus nie as 'n enkele proses gesien word nie. Dit is 'n 

deurlopende proses wat begin die oomblik wanneer die gevangene in die 
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gevangenis opgeneem word, totdat hy weer ontslaan word. Rehabilitasie stop nie 

daar nie. Dit moet voortgesit word in die gemeenskap om te verseker dat die 

oortreder nie weer terugval in misdaad nie. 

Binne inrigtingsverband moet programme ook binne finansiele vermoens 

aangebied word. Sekere tipes opleiding is baie duurder as ander en metodes 

moet gevind word om hierdie probleme die hoof te hied. 'n Voorbeeld wat hier 

gebruik kan word is opleiding van ambagsmanne in die boubedryf. Vroeer het 

opleiding op die afdeling die bou en afbreuk van konstruksies beteken. Vandag 

ontvang gevangenes opleiding as handlangers en daama le hulle ambagstoetse 

af om te kwalifiseer. Hulle is tydens hulle opleiding egter besig met bouwerk aan 

bestaande geboue en selfs die oprigting van nuwe geboue. Die kostes verbonde 

aan die oprigting is aansienlik laag aangesien "goedkoop" arbeid gebruik word 

en opleiding in dieselfde tyd plaasvind. In die geval het duur opleiding 

goedkoper bouprojekte daargestel. Hierdie beginsel geld ook in produksie- en 

tekstielwerkwinkels waar produkte vervaardig word vir eie gebruik of selfs 

verkoop word as inkomste vir die staat. 

Opleiding van gevangenes gaan nie net gepaard met arbeid nie. 

Vryetydbesteding, sport en ander ontwikkelingsprogramme word ook aangebied 

om veral ledigheid onder gevangenes te bekamp. Die terapeutiese waarde van 

gesonde opleiding/arbeid is een van die belangrikste boustene in die totale 

behandelingsprogram van 'n gevangene. Terselfdertyd word die gevangene deur 

middel van intensiewe opleiding voorberei om na vrylating 'n gebalanseerde en 

produktiewe lewe in die gemeenskap te lei (Freysen, 1989 : 38). 

Daar moet egter in gedagte gehou word dat die opleiding en ontwikkeling wat 

hier moet lei tot rehabilitasie, binne 'n gevangenis geskied. Gedragsmoeilike 

misdadigers moet behandel word onder omstandighede wat 

beslis nie ideaal daarvoor is nie. Verskillende tipe mense met verskillende 

vonnislengtes wat ook verskillende misdade gepleeg het, word onder een dak 
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gehuisves met die opdrag om te rehabiliteer. Dit klink soms onmoontlik om 

hierdie opdrag uit te voer. Die eerste aspek wat dus aandag moet geniet is 

skeiding van gevangenes. Indien gevangenes "soort by soort" geplaas kan word, 

sal dit rehabilitasie en meer spesifiek opleiding en ontwikkeling van gevangenes 

baie vergemaklik. Ongelukkig is die meeste gevangenisse nie so ontwerp om 

effektiewe skeiding van gevangenes moontlik te maak nie. Nuwe gevangenisse 

word egter so gebou dat eenheidsbestuur toegepas kan word. 'n Kleiner 

hoeveelheid gevangenes met min of meer dieselfde omstandighede word saam 

aangehou en ook net 'n spesifieke aantal personeel word geplaas om hulle te 

hanteer. Behandeling in so 'n kleiner groep kan meer effektief plaasvind en beter 

resultate word ook behaal ten opsigte van rehabilitasie. 

Programme kan vir individue sowel as vir groepe aangebied word. Jarvis (1978 

: 190) is 'n voorstaander van groepsterapie. Hy noem dat terapeute oorlaai was 

met soortgelyke probleme by individue en toe groepe gevorrn het om gevangenes 

met soortgelyke probleme in groepsverband te help. Deur behandeling in 

groepsverband toe te pas, ontwikkel elke groep ook 'n eie identiteit. Lede binne 

die groep sien ander se probleme raak en help om oplossings daarvoor te kry. 

Interaksie binne so 'n groep bring verandering mee wat lei tot rehabilitasie. 

Jarvis (1978: 209) se ook dat: "The institutional treatment of offenders requires 

a total program that is aimed at the whole person's problems." Behandeling van 

gevangenes is dus 'n spanpoging. Geen enkele groep kan die totale behandeling 

van gevangenes hanteer nie. 

Binne die Departement Korrektiewe Dienste word programme in twee kategoriee 

verdeel, naamlik, aanhoudings- en ontwikkelingsprogramme. Aanhoudings

programme word gebruik om 'n ordelike gevangenesgemeenskap daar te stel. 

Ontwikkelingsprogramme daarinteen word weer gebruik om gevangenes se 

lewenskwaliteite te verbeter (Neser, 1993 : 324). 

Aanhoudingsprogramme sluit die volgende in: 
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Veilige bewakingsklassifikasie (skeiding van gevangenes); 

Gratifikasie en finansiele bystandsprogram; 

Arbeidsprogram; en 

Gemeenskapinskakelingsprogram. 

Ontwikkelingsprogramme behels onder andere weer die volgende: 

Sielkundigeprogramme; 

Maatskaplikeprogramme; 

Onderwysprogramme; 

Godsdiensversorging; 

Opleidingsprogramme; 

Vryetydbestedingsprogramme; en 

Voorvrylatingsprogramme. 

Bogenoemde programme word aangebied om gevonniste gevangenes binne die 

gevangenis te behandel met die oog op vrylating en die effektiewe terugplasing 

in die gemeenskap. 

Die Departement Korrektiewe Dienste is ook verantwoordelik vir die af deling, 

Korrektiewe toesig, waar oortreders hoofsaaklik hulle vonnisse buite die ge

vangenis uitdien. Rehabilitasie moet ook in hierdie gevalle bewerkstellig word. 

Volgens Neser (1993 : 329) deurloop persone onder Korrektiewe toesig 'n 

bepalingsproses om die graad van toesig en die behandelingsbehoeftes te bepaal. 

Na gelang van die bepaalde behoeftes, word die toesiggeval by spesifieke 

behandelingsprogramme betrek. Hierdie programme word deur interne- of 

eksterne kundiges aangebied op datums en plekke wat vooraf 
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bekendgestel word. 

Toesiggevalle kan deur middel van voorwaardestelling verplig word om 

programme by te woon. 

Artikel 41 (7) van die Wet op Korrektiewe Dienste (Wet 111/98) noem spesifiek 

dat: "Programme moet voldoen aan die besondere behoeftes van vrouens en daar 

moet verseker word dat vroue nie benadeel word nie." Om hierdie opdrag deur 

te voer is verskeie tekstielwerkwinkels vir vroue daargestel om vrouegevangenes 

op te lei in die klerebedryf. Vandag word miljoene rande se produksie jaarliks 

gelewer by die Vrouegevangenis op Worcester. Gordyne, beddegoed, klerasie 

ensovoorts word voorsien vir die Departement Korrektiewe Dienste regdeur 

Suid-Afrika. Baie geld word bespaar vir die staat aangesien hierdie items 

aansienlik duurder sou wees indien dit ekstem aangekoop moes word, maar 

terself dertyd ontvang gevangenes opleiding wat hulle eerstens besig hou binne 

die gevangenis en tweedens voorberei vir die arbeidsmark na vrylating. 

In die Nexus (Meyer,1995 : 6) het 'n besondere artikel verskyn oor 

kunsnaaldwerk by Worcester Vrouegevangenis. Die opskrif, "Art behind bars", 

is 'n bewys van opleiding binne die gevangenis. In hierdie artikel word vertel 

van 'n vroulike lid, Me Joey Terblanche, wat gedurende Januarie 1959 die eerste 

naaldwerkaf de ling geopen het op George. Met die toestemming van die destydse 

Kommissaris van Gevangenisse, Mnr Victor Verster, open Me Terblanche 'n 

tweede naaldwerk- afdeling gedurende 1961 op Worcester. Kunsnaaldwerk is 

besig om uit te sterf, maar by Worcester Vrouegevangenis word dit vandag nog 

gebruik. Verskeie besoekersgroepe van Suid-Afrika en oorsee het die 

kunsnaaldwerkaf de ling kom besoek en het hulle groot lof vir die werk wat daar 

gedoen word. 

Op die foto hieronder is 'n voorbeeld van 'n dooprok wat in die kunsnaaldwerk

afdeling op Worcester deur 'n gevangene gemaak is: 
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In hierdie afdeling werk die lede en gevangenes hand aan hand. Die lid

gevangene verhouding is ook baie heg en dit skep 'n atmosfeer waarbinne 

rehabilitasie baie maklik tot sy reg kom. 

Hierdie afdeling word af gesluit met een van die programme wat sekerlik as die 

belangrikste beskou kan word, naamlik die voorvrylatingsprogram. Die beste 

programme kan tydens aanhouding aangebied gewees het en die gevangene het 

dalk baie baatgevind daarby, maar dit sal horn niks help indien hy net vrygelaat 

word en homself skielik in die gemeenskap bevind waar omstandighede (van 

homself en die gemeenskap) so verander het dat hy nie daarby kan aanpas nie. 

Die oorgangfase vanaf aanhouding in die gevangenis na vryheid en die 

gemeenskap buite die gevangenis moet baie oordeelkundig plaasvind anders kan 

jare se opbou in enkele dae vernietig word. 

In Suid-Afrika kan nog baie meer gedoen word om aanpassing in die 

gemeenskap te bevorder na vrylating. Rehabilitasie stop ook nie by vrylating nie. 

Vervolgens word die rol van die gemeenskap by die totale rehabilitasieproses 

bespreek. 
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5.3.4 Die rol van die gemeenskap binne die rehabilitasieproses 

Die dag wat 'n gevangene vrygelaat word, kan vir horn baie dramaties wees. Hy 

was vir 'n lang tyd binne die gevagenis waar alles vir horn gedoen is. Hy het nie 

nodig gehad om enige besluite te neem nie, behalwe besluite wat hyself moes 

neem om byvoorbeeld samewerking te gee of om te besluit dat hy regtig gehelp 

wil word. Die dag van sy vrylating word hy ontslaan uit die gevangenis en moet 

hy op sy eie bene staan in 'n gemeenskap wat nie altyd bereid is om 'n oud

gevangene 'n tweede kans te gee nie. 

Herinskakeling van vrygelate oortreders in die gemeenskap behels onderskeidelik 

die betrokkenheid van die: 

staat; 

die oortreder; en 

die gemeenskap. 

Die staat moet sy rol verder as slegs ontslag van 'n oortreder vervul. 

Maatskaplike- en ander instansies moet nog steeds poog om die oud-gevangene 

by te staan in sy oorgangfase na vrylating. Die oortreder self moet ook alles in 

sy vermoe doen om aan te pas by die gemeenskap waarin hy horn bevind na 

vrylating. 

Vir te lank is daar geglo dat rehabilitasie en herinskakeling in die gemeenskap 

slegs die rol van die staat is. Die gevangene is 'n lid van die gemeenskap. Na 

vrylating word hy weer lid van die gemeenskap en daarom moet hulle ook 

vennote gemaak word in die rehabilitasieproses. 

In die Nexus (Cilliers,1993 : 22) verskyn 'n artikel waarin werkloosheid en die 

gevolge daarvan bespreek word. Werkloosheid in Suid-Afrika is 'n langtermyn 

probleem. Daar word gese dat die ekonomie maatskappye dwing om werkers af 
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te betaal en sodoende word werksgeleenthede nog minder. Daar is waarheid in 

so 'n redenasie, maar daar is beslis ook ander faktore wat bydra tot werkloosheid. 

Veral in Suid-Afrika groei die populasie teen so 'n geweldige tempo dat daar 

dalk net nooit werk sal wees vir alle skoolverlaters nie. Deur die bevolkingsgroei 

aan te spreek, word daar dalk 'n hele paar ander kwelpunte soos byvoorbeeld, 

behuising ook opgelos. 

Dit is veral op die gebied van werksgeleenthede skep vir oud-gevangenes waar 

die gemeenskap 'n waardevolle rol kan speel. Dit is net logies dat 'n persoon wat 

nie werk nie, geen inkomste het nie en na ander remedies moet gaan soek om aan 

die lewe te bly. Maatskappye kan help om oud-gevangenes 'n kans te gee om 

hulself te bewys. Indien hy die kans kry om 'n werk te bekom, kan hy 'n 

inkomste daaruit genereer om sy gesin in stand te hou. Indien hy homself en sy 

afhanklikes kan versorg, kry die lewe weer vir horn sin. Mense is afhanklik van 

horn en daardeur voel hy weer belangrik en trots op wat hy vermag het. Die 

teenoorgestelde is ook waar en die gemeenskap is die party wat daaronder gaan 

ly indien hierdie persoon weer in misdaad verval. 

Die gemeenskap is nie 'n regspersoon nie en kan dus nie verantwoordelik gehou 

word vir dit wat met individuele lede binne die gemeenskap gebeur nie. Indien 

die gemeenskap wel betrokke raak by die dienslewering aan vrygelate oortreders, 

is dit slegs uit naastelief en menslikheid (Swart, 1994:18). 

Gemeenskapsbetrokkenheid by die herinskakeling van vrygelate gevangenes kan 

nie oorbeklemtoon word nie. Die persoon word in die gemeenskap geplaas en 

hy moet sy voete vind. Alleen is dit bykans onmoontlik om suksesvol aan te pas. 

Die ondersteuning van familie, vriende en die bree gemeenskap is baie belangrik 

om hierdie persoon weer terug te verwelkom in die gemeenskap. Sy rehabilitasie 

kan net baatvind daarby en uiteindelik strek dit tog tot voordeel van die hele 

gemeenskap. 
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In die Nexus (Warren, 1997: 8) vertel 'n oud-gevangene hoe hy gevangenisstraf 

as die einde van 'n sinvolle lewe beskou het. Gevangenisstraf met al die 

negatiewe konnotasies daaraan verbonde, het horn laat voel of dit die einde van 

sy lewe beteken het. Hy het egter 'n besluit geneem om die beste van 'n slegte 

saak te maak. Hy het sy samewerking gegee binne die gevangenis en besluit om 

uit hierdie ervaring te leer en sodoende 'n sterker mens aan die ander kant uit te 

stap. Hy se dat die gevangenis horn nader aan homself, sy medemens en God 

gebring het. "Ek het ingegaan met niks, maar uitgekom met soveel meer; 

wysheid, ondervinding en 'n diepe waardering vir wat ek het." 

Vandag het hierdie persoon sy eie paneelklopperbesigheid. Hy vertel dat die 

aanpassing na vrylating baie moeilik was. Die gemeenskap wou horn nie 'n 

tweede kans gee nie. Hulle het sy plante uitgetrek en sy vensters stukkend 

gegooi. Gelukkig is hy daardeur en het hy as 'n sterker mens aan die ander kant 

uitgekom. 

Die betrokkenheid van die gemeenskap is dus baie belangrik om rehabilitasie 

wat aan die gang gesit is binne die gevangenis, nog verder te voer in die 

gemeenskap na vrylating sodat die vrygelate oortreder ten volle kan aanpas en nie 

weer in misdaad verval, net omrede die gemeenskap horn nie 'n kans wou gee 

nie. Al die rolspelers saam kan 'n groot verskil maak in die lewe van oud

gevangenes. 

5.4 Die invloed van dissipline op positiewe rehabilitasie 

Die oortreder se karakter en houding moet verander word voordat daar sprake 

kan wees van positiewe rehabilitasie. lndien die oortreder sy eie wil volg binne 

die gevangenis, kan geen verandering teweeg gebring word nie. Die gevangene 

moet dus gedissiplineer word ten opsigte van verkeerde handelinge en gedrag. 

Die besprekings in hoofstukke 2 en 3 moet bier van toepassing gemaak word om 
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by positiewe rehabilitasie uit te kom. Personeel van die Departement 

Korrektiewe Dienste (vakkundiges sowel as dissiplinepersoneel) is 

verantwoordelik vir die toepassing van dissipline onder gevangenes. Verskeie 

hulpmiddels is beskikbaar om dissipline binne gevangenisse te verseker. Een 

probleem wat egter tans ondervind word, is swak dissipline onder personeel. Dit 

veroorsaak gevolglik ook 'n verslapping in dissipline onder gevangenes. Tydens 

onderhoudvoering met lede sowel as gevangenes het hierdie feit telkens na vore 

gekom. 

Rehabilitasie van oortreders kan net plaasvind indien hulle wil verander. Dit is 

maklik om iemand te help wat gehelp wil word, maar andersom is rehabilitasie 

moeiliker. Dissipline bring verandering mee en daarom is dit beslis een van die 

maniere om rehabilitasie te bewerkstellig. 

Beide personeeldissipline (voorbeeldstelling) en gevangenesdissipline 

(navolging) is uiters belangrik om die oortreder te laat besef dat sy misdadige 

optrede verkeerd was en dat hy moet verander ten einde suksesvol te kan aanpas 

in die gemeenskap na vrylating. Indien die gevangene dissipline geleer word 

binne die gevangenis en hy besef dat dit vir horn gewerk het, sal hy ook na 

vrylating sy kinders dissiplineer ten einde hulle te laat onderskei tussen reg en 

verkeerd. Op die manier vind die hele gemeenskap baat by die beter opvoeding 

van kinders en word die risiko van misdaadpleging by sulke kinders verlaag. 

Goeie dissipline kan dus lei tot positiewe rehabilitasie van oortreders wat 

uiteindelik voorkoming van misdaad kan beteken. Korrektiewe Dissipline speel 

dus 'n baie belangrike rol in die rehabilitasieproses. 



• 

DEEL IV 
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HOOFSTUK6 

SLOT 

In hierdie hoofstuk gaan 'n kort samevatting gegee word van die 

navorsingsprojek. Die dissipline van lede en gevangenes word in verband gebring 

met die uiteindelike rehabilitasie van oortreders. 

Tweed ens word sekere gevolgtrekkings bespreek wat af gelei is uit die 

literatuurstudie en onderhoude wat gevoer is. 

Laastens word die projek dan afgesluit met enkele aanbevelings wat gemaak 

word ten einde dissipline van gevangenes sowel as lede te verbeter en daardeur 

ook positiewe rehabilitasie van oortreders te bewerkstellig. 

6.1 Samevatting 

Met hierdie verhandeling is gepoog om die invloed van Korrektiewe dissipline 

op die rehabilitasie van oortreders vanuit 'n penologiese perspektief te beskou. 

In hoofstuk 2 is gekyk na die dissipline van gevangenes. Verskeie veranderings 

het die afgelope tyd op die gebied plaasgevind. Die Wet op Korrektiewe Dienste 

(Wet 111/98) is in werking gestel, 'n nuwe voorregte- en vrylatingsbeleid is 

gelmplimenteer. Die dissiplinere stelsel ten opsigte van gevangenes is ook 

aangepas om beter dissipline onder gevangenes te bewerkstellig. 

Personeeldissipline is in hoofstuk 3 bespreek. Ook op hierdie gebied het 

veranderings plaasgevind. Die Wet op Arbeidsverhoudinge (Wet 66/95) het 

aanleiding gegee tot die nuwe dissiplinere stelsel vir personeel van Korrektiewe 

Dienste. Die invloed van demelitarisering is ook ondersoek ten einde oorsake te 

soek vir die huidige tendens van dissipline wat verswak het onder personeel. 
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Swak dissipline onder personeel en die uitwerking daarvan op gevangenes is ook 

getoets. Die antler aspek wat na vore gekom het in hierdie verhandeling is 

rehabilitasie. Daar is gekyk na die resultate van rehabilitasie binne 

inrigtingsverband en die wenslikheid daarvan. Korrektiewe toesig as vonnisopsie 

is ook bespreek aangesien dit die ruimte skep vir uitdiening van vonnisse buite 

die gevangenis. Daar is ook gekyk na gemeenskapsbetrokkenheid en die 

herinskakeling van oortreders in die gemeenskap na vrylating. 

Uit die gevolgtrekkings wat gemaak word, sal af gelei kan word of Korrektiewe 

dissipline werklik 'n invloed het op die rehabilitasie van oortreders. 

6.2 Gevolgtrekkings 

Deur 'n ontleding te doen van die literatuurstudie sowel as die onderhoude wat 

gevoer is, kan daar nou afleidings gemaak word oor wat die werklike 

probleemarea's binne Korrektiewe dissipline is en hoe dit die rehabilitasie van 

die oortreder belnvloed. Hierdie gevolgtrekkings wat gemaak word, sal die 

navorser van waardevolle inligting voorsien ten einde aanbevelings te doen 

rondom aspekte wat kan hydra tot die oplossing van die navorsingsprobleem. 

Eerstens kan gekyk word na gevangenesdissipline. Skeiding van gevangenes is 

tans 'n groot probleem. Daar is twee redes daarvoor, naamlik oorbevolking van 

gevangenisse sowel as die infrastruktuur van die ouer gevangenisse. 

Gevangenesdissipline word hierdeur baie negatief belnvloed aangesien oortreders 

met kort vonnisse (in baie gevalle ook eerste oortreders) tussen geharde 

misdadigers aangehou word. Hulle maak kennis met negatiewe gedrag binne die 

gevangenis en dit vergemaklik beslis nie die taak van Korrektiewe Dienste om 

die beginsels van rehabilitasie toe te pas nie. Die "modeme" gevangenisse word 

gebou volgens die konsep van eenheidsbestuur. Hier is skeiding van sekere 
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kategorie gevangenes moontlik. Ongelukkig is hierdie inrigtings baie min in 

Suid-Afrika en ook baie duur om op te rig. 

'n Ander aspek wat gebruik word om gevangenesdissipline toe te pas, is die 

voorregtestelsel vir gevangenes. Die nuwe stelsel wat op 1 November 1998 

gei"mplementeer is, werk baie goed en sterk lede se hande om dissipline toe te 

pas. Een probleem wat duidelik na vore gekom het is die feit dat besoeke en 

telefoonoproepe te min is om gesonde familiebande te behou. Verder is die 

kombinasie van die voorregte- en dissiplinestelsel 'n positiewe metode om 

dissipline van gevangenes te beheer. Dit het duidelik na vore gekom dat 

gevangenes nie graag hulle voorregte wil verloor nie. Met die dissiplinerestelsel 

verloor die gevangenes wel voorregte indien hulle nie by die reels hou nie. 

Een aspek van gevangenisstraf wat positief ervaar word deur alle partye is 

gevangenes-arbeid. Die besig hou van gevangenes, opleidingsmoontlikhede 

sowel as die aanleer van werk, veral met die oog op vrylating, is alles faktore wat 

hydra tot die sukses wat behaal word met arbeid vir gevangenes. 

Die tweede aspek van belang ten opsigte van dissipline onder gevangenes is 

personeeldissipline. Dit het duidelik na vore gekom dat effektiewe toepassing 

van gevangenesdissipline nie moontlik is waar swak dissipline onder personeel 

voorkom nie. Daar is ook net een rede daarvoor. Die gevangene sien op na die 

lid en is afhanklik van horn tot die dag van sy ontslag, maar indien hierdie lid nie 

'n voorbeeld is vir die gevangene nie en horn ook nie menswaardig behandel nie, 

kan daar nie sprake van respek wees nie. Hierdie aspek is vandag een van die 

groat probleme binne Suid-Afrikaanse gevangenisse. In onderhoude met lede, 

gevangenes en die publiek het dit aan die lig gekom dat personeeldissipline 

drasties verswak het na demilitarisering. 
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Die nuwe dissiplinerestelsel vir lede word ook nie baie positief ervaar deur lede 

nie. Dit is wel in lyn met die Arbeidswet, maar dra nie regtig genoeg gewig om 

menslike gedrag te verander nie. 

Werknemersorganisasies word deur baie lede gesien as opposisie vir die 

bestuurskomponent van enige instansie. Daar moet dalk opposisie wees om 

bestuur in lyn te hou met dit wat van horn verwag word, maar 

werknemersorganisasies kan ook maklik net sy lede wil bevoordeel ten koste van 

die organisasie. Daar moet ten alle koste daarteen gewaak word. Bestuur kan 

egter werknemersorganisasies vennote maak in die organisasie en op so 'n wyse 

kan dissipline onder personeel positief be"invloed word. 

Korrupsie binne die staatsdiens is 'n groot probleem. Tans word alles gedoen wat 

moontlik is om hierdie probleem die hoof te bied. Alle persone met wie 

onderhoude gevoer is, is dit eens dat korrupsie uitgeroei moet word. Dit is slegs 

'n klein hoeveelheid personeel wat betrokke is hierby. Hulle veroorsaak baie 

probleme aangesien die publiek maklik verwys na Korrektiewe Dienste as 'n 

"korrupte organisasie" terwyl slegs enkele lede daarvoor verantwoordelik is. 

Tans word kerfverhogings en prestasiebelonings baie negatief ervaar deur 

personeel. Dit gee volgens hulle geen aansporing nie, in teendeel, dit 

demoraliseer personeel. 

Derdens kan genoem word dat Korrektiewe toesig as strafvorm baie goed werk. 

Die grootste voordeel is die feit dat die oortreder buite die gevangenis bly. Hy 

behou sy werk en kan sodoende ook sy gesin versorg. Die staat spaar ook baie 

geld deur hierdie vonnisopsie. 

'n Probleem is egter die tipe oortredings wat kwalifiseer vir oplegging van 

Korrektiewe toesig. In 'n onderhoud met 'n landdros is genoem dat hierdie 

vonnisopsie meer uitgebrei moet word. Hy is van mening dat meer persone moet 

kwlifiseer vir Korrektiewe toesig. 
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Laastens word gekyk na rehabilitasie van oortreders. Die Departement 

Korrektiewe Dienste is daarvoor verantwoordelik en word dikwels gekritiseer dat 

hulle nie by hul taak uitkom nie. Uit die onderhoude wat gevoer is met die 

publiek, was rehabilitasie een van die aspekte waarop negatief gereageer is. Daar 

is baie faktore wat in ag geneem moet word voor rehabilitasie kan begin. 

Dit begin egter by die oortreder self. Hy moet bereid wees om te verander en 

toelaat dat hy in die proses gehelp word. Dissipline, opleiding, ontwikkeling, 

arbeid en goeie fisiese versorging is enkele van die positiewe aspekte wat 

rehabilitasie binne 'n gevangenis moontlik maak. Daar is ook negatiewe aspekte 

soos, bendes, geharde misdadigers wat altyd 'n rede soek om konfrontasies te 

soek met mede-gevangenes en lede. 

Dit moet ook genoem word dat rehabilitasie in die gevangenis begin, maar nie 

eindig die dag wanneer die gevangene vrygelaat word nie. Die betrokkenheid 

van die gemeenskap speel ook 'n baie groot rol. Reeds binne die gevangenis 

word voorvrylatingsprogramme aangebied. Werk en verblyf word gesoek vir 

gevangenes en familiebande word verstrek. Dit is eers wanneer die gevangene 

die gevangenis verlaat wanneer hy werklik besef dat hy nie nou meer slegs op 

ander mense kan staat maak nie, maar dat hy self ook iets van sy kant af sal moet 

doen om aan te pas in die gemeenskap. In die onderhoude met die publiek het 

hulle besef dat die gemeenskap ook 'n rol te speel het in die voorkoming van 

misdaad. 

Uit bogenoemde bespreking kan daar afgelei word dat gevangenesdissipline van 

kardinale belang is vir positiewe rehabilitasie. Swak personeeldissipline het ook 

'n invloed op die dissipline van gevangenes. Dit het telkens tydens onderhoude 

met gevangenes na vore gekom. 
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6.3 Aanbevelings 

In hierdie af deling gaan die afleidings wat gemaak is uit die literatuurstudie en 

onderhoude gebruik word om sekere aanbevelings te maak. Met hierdie 

aanbevelings word daar gepoog om moontlike oplossings te vind vir die 

probleme wat tans bestaan ten opsigte van gevangenes- en personeeldissipline: 

dat eenheidsbestuur so ver as moontlik toegepas word, ook in die ouer 

gevangenisse. Totale eenheidsbestuur sal nie moontlik wees by alle 

gevangenisse nie, maar skeiding van gevangenes waar die meeste 

negatiewe belnvloeding kan plaasvind, moet prioriteit geniet. 

Voorbeelde hiervan sal wees gevangenes wat ekonomiese misdade pleeg, 

behoort nie aangehou te word saam met aggressiewe oortreders nie. 

Jeugdiges moet ook afsonderlik van volwasse oortreders aangehou word. 

dat besoeke en telefoonoproepe nie gekombineer word nie. Dit moet dus 

afsonderlik bedryf word en word die volgende wysigings ook aanbeveel: 

A-groep gevangenes se besoeke vermeerder word na 48 per jaar. Dit sal 

beteken dat 'n A-groep gevangene een (1) besoek, elke naweek kan 

ontvang. Voorheen kon hulle elke naweek (Saterdae en Sondae) besoeke 

ontvang. Die maksimum aantal besoeke van vyf (5) per maand bly 

onveranderd. Aangesien slegs twee (2) volwassenes per besoek toegelaat 

word, kan afwisseling makliker geskied wanneer meer besoeke 

beskikbaar is. Besoeke ten opsigte van B-, C- en C-Max gevalle bly 

onveranderd aangesien hulle moet "werk" vir hul A-groep status. 

Dissipline is dus ook hier ter sprake. A-groep gevangenes is ook die 
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persone wat eerste vrygelaat gaan word en daarom is die familieband hier 

baie belangrik. 

Telefoonoproepe ten opsigte van A-groep gevangenes behoort beperk te 

word tot 24 per jaar, ongeag die aantal besoeke. 'n Maksimum van 3 

oproepe per maand met 6 addisionele oproepe in Desembermaande. 

B-, C- en C-Max gevalle bly onveranderd. 

dat daar 'n wysiging aangebring word aan die huidige dissiplinere stelsel 

ten opsigte van personeeldissipline. Mondelingse- en skriftelike 

waarskuwings moet vir langer tydperke van krag bly voordat dit verval. 

Op die wyse sal die "straf" meer trefkrag he. 

Die aanbeveling is dus dat 'n mondelingse waarskuwing na 6 maande 

moet verval (tans na 3 maande) en alle skriftelike waarskuwings na 1 jaar 

(tans na 6 maande). 

dat meer erkenning gegee word vir uitsonderlike werk wat deur personeel 

gedoen word. Toesighouers en afdelingshoofde gee soms te min 

erkenning vir goeie werk gelewer. Net 'n "dankie" of 'n inskrywing op 

'n lid se insidenteverslag verrig wondere om gesindhede van personeel 

te verbeter. Bylaag 7 toon 'n aanprysingssertifikaat wat maandeliks of 

kwartaaliks aan presteerders gegee kan word. Die lid wat so 'n sertifikaat 

ontvang sal weet dat sy seniors raaksien wat hy doen en dit behoort ander 

lede aan te spoor om dieself de te doen. Hierdie gebaar kan dalk die 

negatiwiteit random kerfverhogings en prestasiebelonings uit die weg 

ruim. 

dat Korrektiewe toesig verder uitgebrei word ten opsigte van jeugdiges. 

Die doel moet hier wees om jeugdiges so ver as moontlik buite die 
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gevangenis te hou. Dit geld ook vir eerste oortreders wat vir minder 

emstige oortredings gevonnis word. Die negatiewe invloede van 'n 

gevangenis kan nie genoeg beklemtoon word nie en daarom moet daar 

voortdurend na ander altematiewe gesoek 

Verdere wetenskaplike navorsing op die gebied is noodsaaklik en word 

daar beoog om hierdie onderwerp in meer detail na te vars in 'n verdere 

studie. 

In hierdie navorsingsprojek is gepoog om die korrelasie tussen gevangenes- en 

personeeldissipline uit te beeld sowel as die invloed wat dit het op die 

uiteindelike rehabilitasie van oortreders. 

Indien huidige oortreders suksesvol gerehabiliteer kan word en ook suksesvol 

teruggeplaas kan word in die gemeenskap, sal die misdaadprobleme in Suid

Afrika aansienlik verander. Alle moontlike pogings moet dus voortdurend 

aangewend word om misdaadvoorkoming te laat slaag. 
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S mboll k non Amptel k m 
Ole 1lmbollek van on1 amptellke embleem 11 gewyslg om die mlsale van die Departement van Korrektlewe 
Olenste te 1imbollseer: 
Weegskaal 
Ote weegskaal s1mboliseer die Departement van Korrekhewe D1enste se aandeel in die regsproses en sy verb1n erns daartoe 
om reg en geregt1gheid aan almal onder sy toesig te laat geskied . 
Oopgealane Boek tu11en twee sleutels 
Die oopgeslane Baek s1mbohseer die moreel·etiese grondslag van korrekt1ewe geleenthede ter ophe mg van die persoon 
en die verbetenng van sy gedrag Die twee sleutels s1mbohseer die tydperk wat die persoon ender die Departement se toes1g 
geplaas is. 
Reddlngsboel 
Die reddmgsboe1 s1mboliseer die persoon se verantwoordelikhe1d om self uit te reik na die geleenthede ter op effmg wat die 
Departement horn b1ed om u1te1ndelik sy regma!lge plek 1n die gemeenskap m te neem 
Proteas en ·kran1 
Die weegskaal. oopgeslane Beek tussen twee sleutels en die reddingsboei word omslu1t deur n krans van proteas die 
nas1onale blom. en s1mboltseer die Departement se verbmtenis ter ondersteuning van die nas1onale strewes 

of o o 'c I m m 
The 1ymboll1m of our official emblem was amended to symbolize the mission of the Department of 
Correctional Services: 
Scale 
The scale s1mbohzes the part played by the Department of Correctional Services m the process of law and its comm tment 
to ensure that justice is done to all those under its superv1s1on. 
Open Book between two keys 
The open Book symbolizes the moral-ethical foundation of the Corrective opportunities for the upl1ftment of the person and 
the improvement of his behaviour The two keys symbolize the period for which the person 1s placed under the supervtSion 
of the Department. 
Lifebuoy 
The lifebuoy symbolizes the person's responsibility to reach out and grasp the opportunities for upliftment offered by the 
Department to enable him to eventually take his rightful place in society 
Proteas and Wreath 
The scale. the open Book between two keys and the lifebuoy are encircled by a wreath of proteas. the National flower and 
symbohzes the Departments commitment to support national ideals. 
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KLASSIFIKASIE VAN GEVANGENES 

A. IDENTIFISERENDE BESONDERHEDE 

1. Naam : 
3. Geslag: 

B. HUIDIGE VEROORDELINGS 

Misdaad waarvan oneerlikheid 'n element is 

C. EFFEKTIEWE VONNIS 

I Meer as 5 tot 10 jaar 

D. GETAL VORIGE VEROORDELINGS 

1. Vonnisse van minder as 2 jaar (Boetes ingelsuit) 

2. Vonnisse van 2 jaar en langer 

3. Getal vorige veroordelings vir geweldsmisdade 

4. Getal ontvlugtings op rekord (Pogings ingesluit) 

5. Gevaarlike wapen tydens huidige misdaad gebruik 

E. VOORGESTELDE KLASSIFIKASIE 

I N 

2. Registrasie no : 
4. Ouderdom 

4x 0.5 

2xl 

4x2 

lx3 

Ox3 

TOTAAL 

Maksimumbewaking - Totaal 50 en meer Medium bewaking - Onder 53 

BYLAAG2 
G356 

2 2 

= 2 

= 2 

= 8 

= 3 

= 0 

= 47 

x 

Voorregtegroep ........................................................ Werktoewysing ................................................................ . 

Klerk : Inrigtingskomitee Sekretaris : Inrigtingskomitee Datum 

F. BESLISSING *(Skrap wat nie van toepassing is nie) 

Inrigtingskomitee gaan akkoord/gaan nie akkoord nie* met die bewakingsklassifikasie 

WORCESTER MANSGEV ANGENIS 

Voorsitter: Inrigtingskomitee Datum 

lndien die Inrigtingskomitee nie akkoord gaan nie, motiveer ............................................................................. . 

Goedgekeur/ Afgekeur 
Datum V oorsitter: lnrigtingskomitee/ 

Hoof van die gevangenis 
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VOORREGTEGROEPE 

INDIVIDUELE VOORREGTE 

VOORREGTE GEVONNISTE GEV ANGENES 

A-GROEP B-GROEP C-GROEP 

Besoeke. Medium/Minimum Medium/Minimum Medium/Minimum 
Kategorie Kategorie Kategorie 

Kontak besoeke. Nie-kontak besoek. Nie-kontak besoek. 
(Beskikbaarheid van 36 Per jaar. 24 Per jaar. 
fasiliteite) 2 Volwasse persone. 1 Volwasse persoon. 
45 Per jaar. 45 Minute elk. 30 Minute elk. 
2 Volwasse persone. Hoogtens 4 per maand. Hoogtens 2 per maand. 
60 Minute elk. Gerekordeer op G367-kaart Gerekordeer op G367-kaart 
Hoogtens 5 per maand. en/of rekenaar. en/of rekenaar. 
Gerekordeer op G367-kaart 
en/of rekenaar. 

C-Max (Vase 2) - Super C-Max (Vase 2) - Super C-Max (Vase 2) - Super 
Maksimumen Maksimumen Maksimumen 
Maksimum Kategorie Maksimum Kategorie Maksimum Kategorie 

Kontak besoeke. Nie-kontak besoek. Nie-kontak besoek. 
(Beskikbaarheid van 2 Uur besoektyd per 1 uur besoektyd per 
fasilitiete) maand. maand. 
3 Uur besoektyd per 2 Volwasse persone. 1 Volwasse persoon. 
maand. 45 Minute elk. 30 Minute elk. 
2 Volwasse persone. Gerekordeer op G367-kaart Gerekordeer op G367-kaart 
60 Minute elk. en/of rekenaar. en/of rekenaar. 
Gerekordeer op G367-kaart 
en/of rekenaar. 

Eetgoed tydens besoek. Medium/Min um um Medium/Minimum Medium/Minimum 
Kategorie Kategorie Kategorie 

Besoekers word toegelaat Geen Geen 
om eetgoed te koop by die 
winkel waar beskikbaar. 
Hierdie eetgoed moet 
gedurende die besoek 
opgeeet word. Gevangenes 
word nie toegelaat om van 
hierdie eetgoed na sy sel te 
neem na die besoek nie. 

C-MAX (VASE 2) - Super C-Max (Vase 2) - Super C-Max (Vase 2) - Super 
Maksimumen Maksimumen Maksimumen 
Maksimum Kategorie Maksimum Kategorie Maksimum Kategorie 

Geen Geen Geen 

Kinders onder die ouderdom van 16 word nie getel as 'n besoek nie 
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VOORREGTEGROEPE 

INDIVIDUELE VOORREGTE 

VOORREGTE GEVONNISTE GEV ANGENES 

A-GROEP B-GROEP C-GROEP 

Maak van telefoonoproepe. Medium/Minimum Medium/Minimum Medium/Minimum 
Kategorie Kategorie Kategorie 

Die maak van 'n telefoon Die maak van 'n telefoon Die maak van 'n telefoon 
oproep in plaas van 'n oproep in plaas van 'n oproep in plaas van 'n 
besoek slegs oor naweke en besoek slegs oor naweke en besoek slegs oor naweke en 
openbare vakansiedae openbare vakansiedae openbare vakansiedae 
tydens kantoorure waar tydens kantoorure waar tydens kantoorure waar 
telefone beskikbaar is en telefone beskikbaar is en 6 telefone beskikbaar is. 
24 addisionele addisionele 
telefoonoproepe per jaar. telefoonoproepe per jaar. 
Gerekordeer op G367-kaart Gerekordeer op G367-kaart 
Maksimum 10 minute. Maksimum 10 minute. 

C-Max (Vase 2) - Super C-Max (Vase 2) - Super C-Max (Vase 2) - Super 
Maksimumen Maksimumen Maksimumen 
Maksimum Kategorie Maksimum Kategorie Maksimum Kategorie 

Die maak van 'n telefoon Die maak van 'n telefoon Die maak van 'n telefoon 
oproep in plaas van 'n oproep in plaas van 'n oproep in plaas van 'n 
besoek slegs oor naweke en besoek slegs oor naweke en besoek slegs oor naweke en 
openbare vakansiedae openbare vakansiedae openbare vakansiedae 
tydens kantoorure waar tydens kantoorure waar tydens kantoorure waar 
telefone beskikbaar is en telefone beskikbaar is en 6 telefone beskikbaar is. 
24 addisionele addisionele 
telefoonoproepe per jaar. telefoonoproepe per jaar. 
Gerekordeer op G367-kaart Gerekordeer op G367-kaart 
Maksimum 10 minute. Maksimum 10 minute. 

Geen inkomende oproepe mag aanvaar word nie. 
Alle oproepe moet gemonitor word. 
Toegang tot telefone moet gekontroleur word. 
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DISSIPLINERE OORTREDINGS: ARTIKEL 23(WET111/98) 

'n Gevangene begaan 'n dissiplinere oortreding indien hy of sy-

oneerlik antwoord op regmatige vrae wat aan horn of haar gestel word deur 'n 

korrektiewe beampte of ander persoon wat in 'n gevangenis in <liens is; 

'n wettige bevel van 'n korrektiewe beampte verontagsaam of versuim om enige 
regulasie of order na te kom; 

beledigend is teenoor enige persoon; 

versuim of weier om enige arbeid of ander plig wat deur hierdie Wet opgele of 
gemagtig is, uit te voer; 

agterlosig of nalatig is in verband met enige arbeid of plig wat opgele of gemagtig 

word deur hierdie Wet; 

enige beledigende, onwelvoeglike of dreigende taal gebruik; 
homself of haarself onbetaamlik gedra deur woord, daad of gebaar; 

'n aanranding pleeg; 
met enigiemand kommunikeer op 'n tyd wanneer of 'n plek waar dit verbode is; 
'n onnodige geraas maak of 'n steumis veroorsaak; 

die sel of enige ander plek waartoe hy of sy toegewys is, sonder toestemming 
verlaat; 

op enige wyse enige deel van die gevangenis of enige deel van die artikels 

daarbinne of enige staatseiendom skend of beskadig; 

'n ongeoorloofde artikel besit; 

diefstal pleeg; 
'n steumis of oproer skep of daaraan deelneem of aanwakker of aan enige ander 

aktiwiteit deelneem wat waarskynlik die sekuriteit of orde in 'n gevangenis in 

gevaar kan stel; 
(p) voorgee dat hy of sy 'n lid van 'n bende is of deelneem aan bendeaktiwiteite; 

(q) 'n oneerlike beskuldiging maak teen 'n korrektiewe beampte of medegevangene; 
(r) 'n identifikasiekaart of -dokument of enige uitgereikte artikel verberg, vemietig, 

verander, skend of wegdoen daarmee; 
(s) 'n daad pleeg met die bedoeling om sy of haar lewe in gevaar te stel, sy of haar 

gesondheid te benadeel of sy of haar vermoe om te kan werk, benadeel; 

of 
(t) 'n poging aanwend om enigiets bedoel in hierdie artikel te doen. 

(2) 'n Gevangene wat 'n ander persoon bystaan, met horn of haar saamsweer of horn 
of haar aanhits om 'n bepaling van subartikel (1) te oortree, begaan 'n dissiplinere 

oortreding. 



New disciplinary 
procedure 

l Based on Labour Law 

2 Onus - on a prevalence 'of probabilities 

3 Aim with discipline is to corn:ct and improve employees' 
behaviour 

4 A uniform procedure which is applicable to both officers 
and non-commissioned pfficers. Disciplinary sanction 
involves the foliovving: 
4.1 Verbal warning (informal discipline) 
4.2 \Vritten warning (formal discipline) 
4.3 Serious written warning (formal discipline) 
4.4 Final written warning (fonnal discipline) 
4.5 Dismissal (formal discipline) 
In instances of s~rious misconduct, dismissal can follow 
after first or second offence 

5 Procedure 
5.1 Appl!cntio:i as soon as possible (notice of seven work
ing days) 
5.2 No legal representation - only representation by co
worker/ un:on represen;ation 
53 More streamlined and not as tedious 

6 Combination or an accus~tory and inquisitory system 
whid1 implies th;n the initi:.!tor puts the Department's case 
forward. but the trial officer plays a more active role and 

- can also pa:-ticipate in the inte;rogation 

7 Collective trials are po.;sible 

SA di~ciplinary code exists in which the standards which 
are expected of employees are stipulated. 
A disciplinary procedure exists which explains the proce
dure during disdplina1~1 action 

9 Desertion: 
9.1 Decriminalised - no longer handed over to the SAPS 
9.2 Desertion investigations arc no longer held. Position is 
that responsibility lies with the ofticer to send word or 
where he/she is 

10 Suspensions: 
JO. I Status quo, in other words suspension on full pay only 
where the member's presence at his/her place of work is 
absolutely undesired and no alternative utilisation/ place
ment is possible 

10 

BYLAAGS 

Previous disciplinary .,, 

procedure 
I Based on Criminal Procedure Act 

2 Onus - without reasonable do~tbt 

3 Aim with discipline is to punish 

4 Three different procedures, ~vhich each includes its o-.vr. 
criminal sanction, namely: 
4.1 Investigation into suitability for further employment 
(section 13 read with regulation 77) rc:gartling non-com
missioned officers. Punishment includ.::s the follmvinQ: 
dismissal, demo~ion in rank, demotion in rank s~nior~\ 
4.2 Interrogation of non-commissioned officers for de~J.r:· 
mental transgressions (sections SO and 53). Punishment 
includes the following: 
a reprimand, deprivation of no more than two free days, ~ 
fine of no more than R200 
4.3 Investigation of misconduct against officers (section 
55 ). Punishment includes the following: 
no further steps, warning or rebuke, a fine of no more th,;:-. 
R300, postponement for 12 months, d!smissal. demotior: i:; 

rank 
In the case of certain serious offences immediate dismi~~l: 
can follow, but only after convictio;i in a coun of law 

5 Procedure: 
5.1 Written notification to attend triril 
5.2 Formal court procedure.; (pleadir:);. e\·iden..:e under 
oath, ect.) 
5:3 Right to legal representatioa 
5.4 Tedious and time-consuming 

6 Criminal Procedure Act system which implies the fol!.: ... 
ing: 

. 6.1 Trial ofticer leads proceedings 
6.2 Prosecutor leads witnesses and int::>rrogates the ac-:-1.:<::'. 
6J Defence has the right to cross-examination 

7 Procedure only pro\'idcs for individual discipline 

S The procedure and types of offences arc contnined int~: 
Acts and Regulations 

9 Desertions: 
9.1 Handed over to SAPS 
9.2 Must have a desertion investigation to determine re::.>e>:: 
for absenteeism 

10 Suspensions: 
10.1 Take place on full pay and only where no altcrnati": 
placement is possibk 
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BEOORDELINGSKRITERIA : PROGRAM VAN REGSTELLENDE AKSIE 

RANG KRITERIA 

BEWAARDERS 

Wat op eerste of tweede been van die Alie Bewaarders wat op 1Julie1995 oor vyf 
standaardkoppelskaal verkeer. jaar en langer diens beskik, maar nie Deel I 

geslaag het nie. 

BEWAARDER 

Wat reeds op derde been van die Alle Bewaarders wat op 1 Julie 1995 oor vyf 
standaardkoppelskaal verkeer. jaar en langer diens beskik, 12 maande 

werklike diens op die derde been voltooi het, 
maar nie Deel I geslaag het nie. 

SERS ANTE 

Wat Deel II geslaag het, maar nie oor Alle Sersante wat op 1 Julie 1995 reeds vyf 
Standerd 10 beskik nie. jaar en langer diens in rang voltooi het en nie 

oor Standerd 10 beskik nie, maar wel Deel II 
geslaag het. 

SERS ANTE 

Wat oor Standerd 10 beskik, maar nie Deel II Alle Sersante wat op 1 Julie 1995 reeds vyf 
geslaag het nie 

SERS ANTE 

jaar en langer diens in rang voltooi het en nie 
Deel II geslaag het nie, maar wel oor 
Standerd 10 beskik. 

Wat nie oor Deel II en/of Standerd 10 beskik Alle Sersante wat op 1 Julie 1995 reeds tien 
nie. jaar en langer diens in rang voltooi het, maar 

nie oor Standerd 10 of Deel II beskik nie. 
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AANPRYSING 
COMMENDATION 

Hl•r11t•• word I HtJrtJWltll 

1111,.,.prys "'' di• 11ol1•11dtJ pr•stasl• .,.. .. """" '°' '"" lollOWIHf aeAIWtJllfOltt 

DI• Ar•a Bost .. wd•r, .,. 6•st1414r wll 
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DCH•,14 ""'"'""'""•#till Oo11111otJ11td• pr•staslo. 
~M Ma""f"' a11d 111t11taf1111t1111t wlsll to 

" yo14 wltll tlltJ a6M011ttJ1ttlolttUf aellitW1111t1111t. 

Area Bestuurder 
Area Manager 
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NAAMLYS VAN PERSONE MET WIE ONDERHOUDE GEVOER IS 

Mnr IC Appolis 

Mnr C Bailey 

MeDBell 

Mnr MJ Davids 

Mnr PT Fransman 

MnrRDJack 

Mnr JP Joubert 

Landdros Le Fleur 

Me ST Mahayi 

Mnr EW Marone 

Mnr AP Muir 

Mnr PJ Neethling 

Me G Opperman 

Mnr MJ Prins 

Mnr G Scheepers 

Mnr CJ van Lill 

Mnr PJ van Zyl 

Mnr W Walters 

Me L Wessels 

Mnr G Zaayman 
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