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OPSOMMING 

Die proefskrif poog om 'n penologiese evaluering rakende die assessering 

van oortreders vir korrektiewe toesig weer te gee. Korrektiewe toesig is 

'n vonnisopsie wat oortreders binne die gemeenskap rebabiliteer. 

'n Literatuurstudie oor die ontwikk.eling van korrektiewe toesig in 

verskillende wereldlande is ingestel asook die wetlike ontstaan en 

praktiese toepassing in Suid-Afrika. Korrektiewe toesig is met deeglike 

navorsing deur die Krilgel-Werkgroep vooraf gegaan. Die Witskrif 

rakende die Departement van Korrektiewe Dienste wat op navorsing 

gevolg bet, is gedurende Mei 1991 in die parlement van Suid-Afrika ter 

tafel gele. Parlementsdebatte is gevolg deur wetswysigings van onder 

andere die Strafproseswet, 1977 en die Wet op Gevangenisse, 1959. 

Eenstemmigbeid bet genoemde parlementsitting gekenmerk wat gevolg 

bet tot die instelling van korrektiewe toesig. 

Korrektiewe toesig soos deur die Departement van Korrektiewe Dienste 

toegepas word, is ondersoek maar veral die funksionering van huisarres, 

monitering en gemeenskapsdiens. Die assessering van oortreders en hul 

promovering vanaf maksimum intensiewe na medium - en na minimum -

van buisarres sowel as monitering is nagegaan. 

Assesseringsmetodes van die State Georgie en Wisconsin in die V.S.A. 

asook ander kriteria is ondersoek om die geskiktheid van oortreders te 

klassifiseer deur middel van 'n seleksieproses. 'n Profielstudie van 

kandidate by die Kaapstadse gemeenskapskorreksie-kantoor is opgestel 

met 'n ondersoek vanuit 624' gevalle asook die menings van landdroste in 

Pretoria en die distrik van W onderboom rakende korrektiewe toesig . 
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SUMMARY 

This thesis is an attempt to give a penological evaluation relating to the 

assessment and suitability of offenders for correctional supervision. 

Correctional supervision is a sentencing option aimed at rehabilitating 

offenders within community context. This research will focus on the 

development of correctional supervision in differnt countries around the 

world inclusive of South Africa. 

The implementation of correctional supervision in South Africa was 

precede by research done by the Kriigel Commission. In May 1991 a 

White paper was tabled in Parliament regarding the broadening of the 

mission of the Department of Correctional Services. Much debate in 

Parliament resulted in amendments to inter alia the Criminal Procedures 

Act, 1977 and the Prisons Act, 1959. 

In this thesis the application of cor!'ectional supervision as redered by the 

Department of Correctional Services is investigated with special reference 

to house arrest, monitoring and community service. Assessment and 

promotion from maximum intensive to medium intensive and to minimum 

intensive supervision are also looked at. Assessment methods and other 

criteria in the States of Georgia and Wisconsin in the United States of 

America are investigated in order to propose classification categories for 

the selection of off enders. 

A profile of an offender under supervision was undertaken with 624 cases 

from the Cape Town office for Correctional Supervision as well as 



"OK, you've convinced me," people sometimes say 

pretty quickly. Prisons are not the greatest. 

They breed bitterness and crime, destroy people who 

work and live in them, and it's not nice to cage your 

fellow human beings. I accept the fact that prisons cost 

more than the best university education, 

while giving appalling result. 

But given the suffering from crime, and a continued 

high crime rate, are there any alternatives that 

make any more sense? 

By RUTH MORRIS 



Delinquency is a community problem. In 

the final analysis the means for its 

prevention and control must be build into 

the fabric of community life. This can 

happen only if the community accept its 

share of responsiblity for having 

generated and perpetuated paths of 

socialization that lead to sporadic criminal 

episodes for some youth and careers in crime 

for others 

[T]he prime locus of delinquency 

prevention, control, and treatment 

resides in the local community and acts ... 

Comparing communities, it is evident that 

capacity to act competently and effetively 

in the regard varies enormously 

To a considerable extent the community itself 

must be seen as a vitim of higher level 

public and private sector policies of 

neglect or exploitation 

(Miller & Ohlin, 1985) 



"Criminal behaviour" will only change 

when the perpetrators themselves change 

their belief about themselves and the 

world. This can happen in an 

environment where the perpetrators experience 
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1.1 Inleiding 

HOOFSTUK 1 

DIE ONDERSOEK 

Hierdie proefskrif is 'n poging om perspektief te gee ten opsigte van korrektiewe 

toesig as strafvorm en die ondersoek word vanuit 'n kriminologiese en penologiese 

gesigspunt benader. In hierdie lig gesien is die algemene strekking van die 

proefskrif 'n poging om aanbevelings binne die kriminologiese en penologiese 

perspektief rakende korrektiewe toesig te maak om sodoende 'n meer koste

effektiewe vonnisopsie daar te stel. 

Alhoewel korrektiewe toesig, of ook genoem gemeenskapskorreksies, reeds sedert 

1992 in Suid-Afrika as vonnisopsie toegepas word, behoort die suksesvolle 

uitvoering daarvan voortdurend aan navorsiening en toetsing onderwerp te word. 

Dan alleen sal korrektiewe toesig aan sy doel beantwoord om 'n doeltreffende 

vonnisopsie vir oortreders te wees. Dit is nie voldoende om net te weet hoeveel 

die vonnisopsie voltooi het nie, maar ook is die kandidaat effektief beoordeel - dit 

wil se - aan assessering onderwerp is voor inskakeling by die vonnisopsie. 

Die rasionaal van korrektiewe toesig word teoreties en filosofies ondersoek. Die 

ondersoeker kan gevolglik nie al die vraagstukke van korrektiewe toesig in sy voile 

omvang navors en ontleed nie. Dus om 'n prakties uitvoerbare ondersoek oor die 

navorsingsgebied uit te voer kan slegs bepaalde fasette afgebaken word vir 

studiedoeleindes (Smith 1971 : 5). 

1.2 Indeling van die Hoofstukke 

Hierdie proefskrif word in tien hoofstukke ingedeel m 'n poging om bepaalde 

fasette van korrektiewe toesig aan te spreek aangesien die ondersoekterrein 

duidelik afgebaken moet word. 

Met hoofstuk twee word die rasionaal vir alternatiewe beskikkingsmoontlikhede 

vir gevangenisstraf onder'soek. Die debatte wat wetswysiginge vir korrektiewe 
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toesig voorafgegaan het, word ontleed. Die doel hiervan is om die argumente vas 

te stel wat tot die daarstelling van korrektiewe toesig aanleiding gegee het. In 

Suid-Afrika is korrektiewe toesig uit 'n wesenlike behoefte gebore en die 

oogmerke daaragter word ondersoek. 

Met lzoofstuk drie word die ontwikkeling en algemene toepassing van korrektiewe 

toesig in die Verenigde State van Amerika nagevors, maar veral hoe dit in die Staat 

Georgie uitgevoer word. Hierdie land word in vele opsigte as die voorloper op die 

gebied van korrektiewe toesig beskou daarom word 'n volledige hoofstuk 

afgestaan om die ontwikkeling en funksionering aldaar te ondersoek. 

In lzoofstuk vier word die ontwikkeling en toepassing van korrektiewe toesig in 

sekere wereldlande nagevors word en klem word gele op veral Engeland, 

Nederland, Israel, Japan en Australie asook in Malawie, sodat 'n Afrika verband 

gegee kan word. Behalwe die funksionering van korrektiewe toesig in genoemde 

lande gaan die regsontwikkeling en onderlinge bei"nvloeding op die gebied ook 

bespreek word. 

In lzoofstuk vyf word die ontstaan en uitbreiding van korrektiewe toesig in Suid

Afrika ontleed, veral met die oog op die Kriigel-Komitee van ondersoek en die 

Witskrif wat daarop gevolg het. Voor die instelling van korrektiewe toesig in 

Suid-Afrika is heelwat navorsing deur deskundiges onderneem. Hierdie navorsing 

was gedoen sodat korrektiewe toesig in Suid-Afrika op 'n gesonde fondament 

gevestig kon word. 

Met lzoofstuk ses word die praktiese toepassing van korrektiewe toesig ondersoek 

soos dit deur die Departement van Korrektiewe Dienste uitgevoer word. 

Korrektiewe toesig as vonnisopsie het bepaalde wetlike implikasies vir al die 

betrokke partye wat nagevors gaan word. Die interpretasie van die wetsartikels 

rakende korrektiewe toesig word ook toegelig sodat onduidelikhede moontlik 

opgeklaar kan word. 
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In lwofstuk sewe word die toepassing van assessering in korrektiewe toesig ender 

die loep geneem sowel as assesseringsinstrumente wat die risiko en behoefte van 

die oortreder meet. Die keuring van oortreders vir die vonnisopsie is van kardinale 

belang en daarsonder kan korrektiewe toesig nie suksesvol uitgevoer word nie. 

Aangesien hierdie 'n hoogs tegniese proses is en hoofsaaklik op die terrein van die 

psigiatrie en sielkunde is, word die aspek vanuit 'n kriminologiese en penologiese 

perspektief ondersoek. 

In lwofstuk agt word die memngs van landdroste rakende korrektiwe toesig 

ondersoek veral na aanleiding van die navorsing soos wat uitgevoer is deur 

geleerdes van die Departemente Kriminologie en Straf- en Straprosesreg van 

Unisa, Pretoria. 'n Profielstudie is ondemeem na aanleiding van 624 gevalle by die 

Kaapstadse kantoor van die Gemeenskapskorresie wat ontleed word vir die 

samestelling van 'n profiel van 'n geval. Met hierdie groot steekproef kan 'n 

redelike akkurate profiel van 'n toesiggeval saamgestel word. 

Met hoofstuk 11ege word ondersoek ingestel na die bestaansreg vir korrektiewe 

toesig om rehabilitasie, koste-effektiwiteit en assessering in konteks te plaas. 

Enige vonnis en so ook korrektiewe toesig moet altyd gemeet word teen die 

agtergrond van die kwaliteite en doeltreffendheid daarvan. Geen vonnis bestaan in 

isolasie nie omdat dit altyd 'n koste - en menslike faktor insluit. 

In hoofstuk tie11 word aanbevelings en voorstelle rakende die moontlike 

verbetering van korrektiewe toesig gemaak. Die aanbeveling moet gesien word 

binne die konteks van die navorsingsterrein en die ondersoek wat geloods is. 

1.3 Keuse vir die ondersoek 

Korrektiewe toesig as straftoemetingsmetode en altematief tot gevangenissetting, 

is voortdurend onder die loep weens die aard van die vonnisopsie. Dit is 

onvoldoende om slegs oor korrektiewe toesig as vonnisopsie te besin, maar daar 
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moet na die verhoging van die effektiwiteit gesoek word. Dus die vonnisopsie 

behoort by die oortreder, gemeenskap en die Departement van Korrektiewe 

Dienste se bepaalde omstandighede en die beskikbaarheid van bronne asook 

mannekrag aansluiting te vind. 

Die toepassingsmetodiek van korrektiewe toesig behoort voortdurend aangepas te 

word en hierdie aanpassing moet op wetenskaplik gefundeerde kennis berus. 'n 

Oortreder wie vir korrektiewe toesig gekeur is, moet as individu met eie unieke 

behoeftes geassesseer word. Daarom is die oortreder 'n belangrike veranderlike en 

bepaler van suksesvolle uitvoering van korrektiewe toesig. lndividualisering van 

vonnistoemeting kom met korrektiewe toesig sterker na vore, as met die van 

gevangenissetting. 

Teen die agtergrond gesien is dit belangrik om 'n oortreder vir straftoemeting te 

assesseer wat op 'n deurlopende basis moet plaasvind. Doelwitte moet gestel 

word en behoort aan tydintervalle gekoppel te word wat op 'n deurlopende basis 

geevalueer word. Met hierdie proses word 'n bepaalde doel nagestreef wat die 

suksesvolle rehabilitasie van oortreders vooropstel. 

Die hoofdoel is die dekriminalisering van oortreders met 'n gevolglike verlaging in 

die misdaadkoers in 'n land, maar meer spesifiek in Suid-Afrika. Dekriminalisering 

verwys na 'n proses wat uitgevoer word met die respons om te verseker dat die 

oortreder geen verdere misdade gaan pleeg nadat strafoplegging voltooi is. Indien 

'n oortreder deur middel van korrektiewe toesig tot ander insigte gebring kan word 

- soos om van misdadige gedrag af te sien - het 'n sekondere voorkomingsproses 

plaasgevind. 

Die bepaling van doelwitte neem reeds 'n aanvang met 'n oortreder se assessering 

sowel as inskakeling by korrektiewe toesig. Die korrektiewe toesigproses moet 

dus in sy totaliteit gesien word, wat die toepassing van vooropgestelde doelwitte 

insluit. Indien korrektiewe toesig nie effektief en suksesvol toegepas word nie, is 
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dit kontra-produktief en 'n vermorsing van staatsfondse en mannekrag, daarom is 

effektiewe uitvoering van die vonnisopsie 'n noodsaaklikheid. 

Probleemareas wat nagevors gaan word met die doel om oplossings daarvoor te 

vind is om die effektiwiteit van korrektiewe toesig te verhoog. Die ondersoeker is 

wel van mening dat dit deur 'n wetenskaplike ondersoek haalbaar is. 

Gehaltebeheer is daarom nodig by die toepassing van die vonnisopsie om dit meer 

koste-effektief te maak. In die lig hiervan het die volgende aspekte die keuse van 

die ondersoek belnvloed: 

die noodsaaklikheid en wenslikheid van die ondersoek 

of daar voldoende gegewens beskikbaar is 

die belangstelling van die navorser in die onderwerp. 

1.3.1 Die noodsaaklikheid en wenslikheid van die ondersoek 

By die oorweging van die onderwerp en die navorsing daaroor het die navorser 

die volgende vraag gestel: 

gaan die ondersoek 'n betekenisvolle bydrae tot die inhoud van die 

kriminologiese vakwetenskap kan !ewer 

is die ondersoekveld aktueel en kan daar nuwe Jig gewerp word op die 

onderwerp 

of die navorsing enige waarde vir die beleidmakers kan inhou. 

Die navorser het besin oor of die ondersoek na korrektiewe toesig wel 'n 

teoretiese-prinsipele grondslag het waaraan aandag geskenk kan word. Daar 

bestaan egter nie twyfel oor die aktualiteit van die onderwerp nie asook oor die 
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funksionele toepassing van die vonmsops1e nie. Die vraag of die ondersoek 

noodsaaklik is, al dan nie, is daarin gesetel om antwoorde op die volgende vra te 

vind: 

kan die ondersoek tot die verbreding van die wetenskaplike kennis van 

kriminolgie en penologie hydra 

kan toekomstige navorsers by die ondersoek baatvind 

kan beleidmakers en beleiduitvoerders moontlik die kennisbasis benut in 

toekomstige beplanning. 

By die navorser is daar geen twyfel oor die leemte wat we! bestaan op die terrein 

veral binne 'n Suid-Afrikaanse konteks en rakende die toepassing van die 

vonnisopsie nie, maar ook dat daar altyd ruimte tot verbetering is. 

1.3.2 Verbreding van wetenskaplike kennisbasis 

Die blote versameling van inligting is nie altyd die verbreding van kennis en 

insig nie daarom moet dit gepaard gaan met gevolgtrekkings. Wanneer 

verdieping van kennis en insig deur middel van wetenskaplike beoefening 

verkry word, word die werklikheid verken sodat aanpassings gemaak kan 

word. Om die wetenskaplike kennis te verkry moet daar helderheid oor 

die probleem wees wat ondersoek word. Die struikelblokke moet verstaan 

word om sinvolle gevolgtrekking en veralgemenings dan te maak (Steyn 

1958: 1). 

Teoretiese gefundeerde feite deur middel van 'n literatuurstudie gaan die 

grondslag van hierdie ondersoek vorm. 

Aangesien die Suid-Afrikaanse kriminologiese en penologiese wetenskaplike 

bronne arm is aan literatuur oor die onderwerp, word daar grootliks op ander 
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dissiplines in verskillende wereldlande gekonsentreer. Die ondersoek gaan op die 

volgende kennisbasis konsentreer: 

Die dissiplines waaruit kennis ingesamel gaan word, is: regswetenskap, 

kriminologie, penologie, sielkunde, psigiatrie asook antler sosiale 

wetenskappe soos maatskaplike werk en sosiologie. 

Die wereldlande waarvan die literatuurbronne benut gaan word, is 

hoofsaaklik: Arnerika, Engeland, Finland, Nederland, Duitsland, Israel, 

Japan, Australie en Malawie. 

Dit is egter onmoontlik, onprakties en onuitvoerbaar om die totale studieveld te 

ondersoek, volgens Smith (1971 : 5) daarom word slegs sekere fasette daarvan 

ondersoek. 

1.3.3 Toekomstige benutting en wenslikheid 

Die navorser twyfel geensins oor die wenslikheid van die ondersoek nie, 

ook nie oor die toepasbaarheid of relevansie van die gegewens nie. Die 

rede vir hierdie stelling is: 

daar is werklik 'n behoefte aan die tipe navorsing 

dit kan veral in die praktiese toepassing en die kwaliteitsbeheer van 

korrektiewe toesig nuttig word 

daar bestaan 'n groot Ieemte aan hierdie tipe navorsing omdat baie 

min Iiteratuur in die verband beskikbaar is. 

In die Suid-Afrikaanse konteks is daar wel ruimte vir hierdie navorsing, maar veral 

oor die verskillende prosedures en tegnieke rakende korrektiewe toesig. Daarom 
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gaan aanbeveling in Hoofstuk IO in die verband gemaak word veral oor die 

metodiek en toepasbaarheid van hierdie vonnisopsie. 

1.4 Beskikbaarheid van gegewens 

Omdat dit nie bekend is of daar gegewens oor die metodes en tegnieke beskikbaar 

is nie, gaan daarna gesoek word. Met die inwin van toepaslike inligting gaan sterk 

gesteun word op die beskikbare vakliteratuur en -geskrifte. Daar gaan ook 

gesprekke met deskundiges gevoer word asook met oortreders wat onder die 

stelsel verkeer of verkeer het. Aangesien dit nie seker is wat die werklike situasie 

in Suid-Afrika is nie, gaan daar na ander lande gekyk word. Literatuurbronne gaan 

so wyd as moontlik nageslaan en bestudeer word. 

1. 5 Die navorser se belangstelling 

Die navorser se belangstelling in die hantering van oortreders strek oor meer as 

twintig jaar en aangesien misdaadstatistiek en korrektiewe toesig voortdurend in 

die brandpunt is, is hierdie belangstelling opnuut aangewakker. 'n Oortreder, 

ongeag die ems van die misdaad, saam met die persoonlikheid en ingesteldheid, se 

geskiktheid vir hierdie vonnisopsie gaan bepaal word. Die toepassing van 

straftoemeting moet in die beste belang van 'n oortreder, die gesin en totale 

gemeenskap wees en straftoemeting moet misdaadvoorkoming ten grondslag le. 

Dus die individualisering van vonnis moet tot voordeel van alle betrokke partye in 

die straftoemetingsproses wees. 

Die Suid-Afrikaanse beleidsmakers en regstoepassers is voortdurend gemoeid met 

aanpassings en modemisering van straftoemeting en dit prikkel die navorser se 

belangstelling voordurend. 

Die ontvolking van gevangenisse en ander strafinrigtings asook die koste

effektiewe saam met die rehabilitasie van oortreders om residiwisme te voorkom 

kan 'n verlaging in die misdaadkoers teweegbring. Die verlaging van die Suid-
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Afrikaanse misdaadkoers, oor die Jang- en medium termyn is belangrik omdat die 

toename met die huidige tendens nie verder geduld kan word nie. · 

1.6 Doel van die ondersoek 

Smith (1971 : 1) is van mening dat die keuse van 'n onderwerp in navorsing die 

eerste en belangrikste stap is. Daarom is die doel van die ondersoek om deur 

middel van 'n literatuurstudie met voorstelle vorendag te kom en om die 

effektiwiteit van korrektiewe toesig te verhoog. Die hoofdoel is om beleidmakers 

te prikkel om aanpassings te maak en indien moontlik, regulasies of wetswysiging 

voor te stel ter verbetering van die vonnisopsie. 

Die aanbevelings behoort tot 'n herevaluasie van korrektiewe toesig by te dra 

sodat deur kontrole en gehalte-beheer, die suksessyfer verhoog te word. Hierdie 

stap is nie net om korrektiewe toesig te verbeter nie, maar ook om die groeiende 

misdaadkoers in Suid-Afrika aan te spreek, maar ook om gevangenisse te ontvolk. 

Korrektiewe toesig staan veral deinstitusionalisering voor; hoofsaaklik omdat 

inrigtingstrawwe nie noodwendig die spiraal van misdaadneigings verbreek nie, 

maar misdadige gedrag soms verder versterk. Hierdie ondersoek behoort daarom 

nie net tot die verdieping van insig van kennis by te dra nie, maar ook tot die 

praktiese toepassing en uitvoerbaarheid van korrektiewe toesig. 

Daar word beoog dat die ondersoek nie slegs tot kennisverbreding sal bydra nie, 

maar eerder tot die korrekte toepassing van kennis en insig en die vermeerdering 

daarvan. Korrektiewe toesig is buigsaam en kan wel aanpassing ondergaan wat 

verder tot die rehabilitasie van oortreders kan bydra sodat die kriminologiese en 

penologiese wetenskaplike se kennisbasis daardeur uitgebou word. 

Hierdie ondersoek gaan eerder handel oor die praktiese werklikhede en 

rehabilitasie van oortreders daarom word dit in die vooruitsig gestel dat die 

aanbevelings prakties, uitvoerbaar en haalbaar sal wees. 



10 

Steyn (1958 : 4) noem dat die blote insameling van inligting nie altyd kennis en 

insig meebring nie maar slegs deur innerlike of geestelike verwerking wat 

gevolgtrekkings en verklarings insluit, dit kan verdiep. 

1. 7 Insameling van gegewens 

Die onderneming van 'n literatuurstudie is van kardinale belang en is ook die 

vernaamste ondersoekmetode. 'n Literatuurstudie is die aangewese bron om 

inligting in te win; dit is om aan die voorgestelde ondersoek uitvoering te gee en 

verg gevolglik deeglike beplanning (Cilliers 1967: 134). 

Deur middel van 'n literatuurstudie poog die navorser om op hoogte van die 

relevante en bestaande wetenskaplike bronne te kom asook om dit te raadpleeg. 

Daar gaan veral op die jongste publikasies gelet word en die doel hiervoor is: 

om perspektief oor die jongste inligting te verkry 

die ingesamelde gegewens te vergelyk en te interpreteer teenoor reeds 

bestaande en gepubliseerde inligting 

die toepasbaarheid en haalbaarheid van inligting met spesifieke en relevante 

inligting te vergelyk soos deur die ondersoek verkry is. 

1. 8 Die metode van ondersoek 

Volgens Neser (1980 : 12) berus 'n ondersoek op: (a) keuring van die bronne; 

(b) objektiwiteit van die navorser en (c) metodes om die inhoud van bronne te 

toets. 

'n Wetenskap is die sistematiese insameling van kennis en dit terwyl wetenskaplike 

kennis kan hydra dat die mens sy leefWereld ken en verstaan. 'n Basis van die 

moderne wetenskap is om die verband in te sien en te verstaan tussen die 

ingewikkelde teoriee en feite (Goode & Hatt 1952 : 7). 
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Alhoewel teorie verwar word met spekulasie, is teoriee wel spekulatief totdat dit 

met feite gestaaf is. As 'n teorie bewys is, word dit 'n feit wat selfverduidelikend 

en empiries waameembaar is. Deur van bestaande teoriee gebruik te maak, word 

daar na feite gesoek deur middel van 'n wetenskaplike ondersoek - wat ook 'n 

literatuurstudie behels (Goode & Hatt 1952 : 7). 

Hierdie ondersoek gaan tot 'n mindere mate ook verklarende navorsing wees -

veral met die oog daarop om voorspellings en/of waardeskattings te maak. 

Verskeie vrae wat rondom die kriminologiese teoriee sentreer is soos die oor 

terugvalle (residiwisme), of mislukkingsgetalle asook rehabilitasie uitvalle, en 

behandelingsprogramme. Dus die ondersoek is tweeledig van aard en die volgende 

vrae moet beantwoord word: 

Eerstens 

Tweed ens 

Is dit wat wel gedoen word teoreties korrek? 

Is die oortreder wie gerehabiliteer moet word, wel vatbaar vir 

die behandelingsprogram wat aangebied word (Vold 1979 : 

407)? 

Daar word aanvaar dat sekere oortreders meer vatbaar is vir rehabilitasie as ander. 

Hiermee saam behoort daar aanvaar te word dat een vorm van rehabilitasie nie 

noodwendig vir alle oortreders ewe geskik is nie. 

Hierdie ondersoek gaan hoofsaaklik beskrywende navorsing behels deurdat kennis 

wat ingesamel is, in verband gebring word met reeds bestaande navorsing. 

Verklarende navorsing is normaalweg 'n ondersoek wat met 'n probleem begin, 

wat nie noodwendig in hierdie ondersoek die geval is nie. Na verklarings gaan 

gesoek word en/of feite wat in die werklikheid bestaan wat wel deur post factum 

interpretasie verklaar kan word (Cilliers 1967 : 31). 
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Om verklarings te maak gaan van verskeie betroubare bronne gebruik gemaak 

word: 

insameling van inligting uit bestaande bronne. wat tersaaklik is 

egtheid van die bronne gaan vasgestel word 

deur die bronne te analiseer. 

Die inligting wat langs hierdie weg ingewin word, gaan in verband gestel word met 

reeds bestaande feite. Hiervolgens gaan verklarings aangebied word om die 

verskynsel wat ondersoek is, te herwaardeer. Die waardeskatting van inligting 

gaan rekening hou met reeds bestaande teoriee. Teen hierdie agtergrond is die 

proefskrif nie net 'n beskrywende studie van korrektiewe toesig nie, maar ook tot 

'n mindere mate verklarend van aard. 

1. 9 Begrensing van die ondersoek 

Die begrensing van die ondersoek vind plaas rondom die begrippe: 

gemeenskapsgebaseerde vonnisopsie wat korrektiewe toesig insluit asook 

assessering en klassifisering van oortreders vir korrektiewe toesig dit wil se 

die identifisering van oortreders en hiervoor word 'n metodiese model in 

die vooruitsig gestel. 

In die lig hiervan gaan begrensing plaasvind in: tyd en ruimte. 

1.9.1 Tydsbegrensing van die ondersoek 

Die tydsbegrensing vind plaas binne die huidige tydsgewrig en die resente en 

relevante situasie wat hier ter plaatse en elders in die wereld bestaan. Die 

ontwikkeling van korrektiewe toesig, vanaf die vroegste tye, gaan nagevors word. 
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Alhoewel die huidige stand van omstandighede belangrik is, gaan die aanpassings 

oor bepaalde tydperke ondersoek word. Tot en met die huidige oomblik gaan die 

situasie nagespeur word om verbeteringe wat oor 'n bepaalde tydperk ingetree het, 

te ontleed. 

1.9.2 Geografiese of ruimtelike begrensing 

Die Suid-Afrikaanse opset gaan van nader bekyk word, maar geen duidelike 

geografiese grense word gestel nie, hoofsaaklik omdat die meeste lande in die 

wereld waar korrektiewe toesig ingestel is, ondersoek gaan word. 

Indien daar duidelike riglyne en oplossings rakende korrektiewe toesig in ander 

Iande bestaan, gaan daama gesoek word, ongeag watter geografiese grense daarin 

mag bestaan. Geen spesifieke land in die wereld se model gaan voorgehou word 

nie, maar die beste sal ondersoek word en die goeie gaan daaruit geneem word om 

sodoende 'n praktiese model saam te stel. Geografies gaan daar byna geen grense 

bestaan nie, d6g die ondersoek beoog ook om nie grensloos en sonder perke te 

wees me. 

Van der Westhuizen (1977 : 40) noem dat as 'n kriminologiese navorsingsprojek 

ondemeem word, is die navorser veronderstel om een of meer terreine te betree. 

Daarom moet die direkte en/of indirekte verband met die sentrale studie-objek 

gestel word en gevolglik kan 'n ondersoekgebied ook tydruimtelik begrens word. 

1.10 Begripsomskrywing 

Sover moontlik gaan geen nuwe begrippe geskep word me, omdat die meeste 

konsepte wat gebruik gaan word, reeds in die vakliteratuur bestaan. 

Vir wetenskaplike presiesheid gaan slegs elke begrip omskryf word. Die doel 

hiermee is: 

om verwarring uit die weg te ruim 

om duidelikheid daarvan weer te gee. 
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+ Korrektiewe toesig is 'n gemeenskapsgebaseerde vonnisopsie wat 

oortreders opgele kan word wat verskeie behandelingstegnieke behels en 

ook soos dit deur onderhawige wetgewing omskryf word. 

Gemeenskapskorreksie word soms as sinoniem vir korrektiewe toesig 

gebruik. 

+ Assessering behels die vooruitskatting en taksering van 'n oortreder om 

die rehabilitasiepotensiaal of prognose van die persoon te bepaal. Dit is om 

vas te stel of korrektiewe toesig suksesvol uitgevoer kan word. 

+ Evaluasie is die voortdurende waardebepaling om vas te stel of daar op die 

vooraf opgestelde doelwitte afgestuur word, sodat korrektiewe toesig 

suksesvol kan wees. 

+ Klassifikasie behels die indeling van oortreders in bepaalde en/of vooraf 

opgestelde kategoriee. 

=> Assessering: Dit is veronderstel om aan die begin van 'n 

rehabilitasieproses plaas te vind en by hierdie geleentheid word 'n 

vooruitskatting gemaak op grond van inligting wat ingewin is. Met hierdie 

inligting tot beskikking moet bepaal word of die oortreder oor die inherente 

vermoe beskik en/of hul die wil besit om te wil rehabiliteer. Hierdie 

taksering word normaalweg deur deskundiges uitgevoer wat op grond van 

aangeleerde kennis en vaardighede deur ervaring 'n redelike akkurate 

waardeoordeel te kan vel. Deur middel van die waardebepaling word 

behandelingsdoelwitte opgestel wat deur die oortreder bereik moet word 

sodat daar van die vonnisopsie 'n sukses gemaak kan word. 

=> Evaluering: Dit is veronderstel om op 'n deurlopende basis en met 

gereelde tyd-inter'Valle plaas te vind sodat daar op die vooraf opgestelde 
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doelwitte afgestuur kan word. Daardeur word verseker dat gedrag 

deurlopend waargeneem of gemonitor word om te bepaal of daar by die 

neergelegde voorwaardes gehou is en verandering plaasgevind het. Deur 

middel van gedragsverandering en konformasie tot neergelegde norms, 

word aanpassing binne 'n vasgestelde tydperk in konteks geplaas, sodoende 

kan sukses ook daardeur bepaal kan word. 

Veranderlikes gaan geformuleer word namate die ondersoek vorder wat 

hoofsaaklik aan gedragswaardes gekoppel word. Hierdie veranderlikes en 

waardes gaan met die groots moontlike noukeurigheid en omsigtigheid 

uitgesoek word. Dit is omdat veranderlikes die boustene van 

veralgemenings en teoriee vorm en gevolglik stewig 'moet wees, volgens 

Van der Westhuizen (1977: 28). 

Die veranderlikes wat gebruik gaan word, is hoofsaaklik die van menslike 

gedrag, houdings en persoonlikheidstrekke. 

Eienskappe kan, indien moontlik, oak numeriese waardes gegee word en dit gaan 

nie net aan die aan- of afwesigheid van bepaalde gedragspatrone bepaal nie, maar 

oak die verskyningsintensiteit daarvan. 

Die doel waarna gestreef gaan word, is om korrektiewe toesig se 

straftoemeting te verhoog. Om dit te verwesenlik is dit belangrik om die 

korrekte oortreder vir die vonnisopsie te selekteer. Indien die 

seleksieproses nie wetenskaplik korrek uitgevoer is nie kan oortreders in 

die gemeenskap teruggeplaas word wat wel 'n risiko inhou en andersom. 

As genoemde foute plaasvind, het straftoemeting dan nie tot sy reg gekom 

me. 

Die Burger (30 Januarie 1991 : 15) noem onder andere as rede vir die hoe 

misdaadsyfer in Suid-Afrika - die onvoldoende strawwe wat beskikbaar is. 
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Die berigskrywer vervolg met: strawwe wat tans deur howe opgele word, 

het oenskynlik weinig afskikwaarde. Ook dat die hedendaagse neiging is 

om al-hoe-meer agteroor te leun om alternatiewe vir gevangenisstraf op te 

le. Daar word voorts genoem dat dit hoegenaamd geen heilsame invloed 

op misdaadvoorkoming het nie. 

Die doel met die ondersoek is nie om genoemde stelling verkeerd te bewys 

nie, want volgens Glanz (1992) is die prentjie betreffende die hoe 

misdaadkoers donker en neem misdaad vinniger as die bevolkingsgroei toe. 

Wat beoog word, is om te bewys dat alternatiewe vonnis wel kan slaag 

indien die oortreder korrek geselekteer is en as die rehabilitasieprogram by 

hoeftes en vermoens van die oortreder aanpas. 

Met die gedragseienskappe wat as veranderlike voorgehou gaan word, 

word op psigiatriese en/of sielkundige modelle gesteun. 'n Beskrywing van 

die oortreder se gedrag, gevoelens en denkpatrone oor 'n tydperk sal gegee 

word om vordering te kan projekteer en sodoende voorspelling te kan 

maak. 

Voorspelling: Dit hang nou saam met assessering, waar vooruitskattings gemaak 

word oor die suksesvolle rehabilitering van die oortreder, al dan nie. Die 

vooruitskatting is daarom gebaseer op veranderlikes en hoe dit oor 'n tydperk mag 

manifesteer (Van der Westhuizen 1977). Met duidelike omlying van 

gedragseienskappe as veranderlikes, wat opgeweeg word teenoor 'n oortreder se 

agtergrondsomstandighede, word bepaal of sukses wel behaal is. Op hierdie wyse 

is assessering, klassifikasie en evaluering van groot belang, want daarsonder kan 

geen meting plaasvind nie. 

Beheer 

Van der Westhuizen (1977: 14) gee die volgende oor beheer te kenne: 
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"Die navorser vervul slegs 'n rol as waarnemer en poog om die sukses of 

mislukking wat met behulp van verskillende "tegnieke" of "strategiee" 

verkry word, wetenskaplik te ontleed en te evalueer. Dit spreek vanself dat 

maatstawwe vir wetenskaplikes nie noodwendig dieselfde sal wees as die 

van die samelewing nie." 

Alhoewel die kriminoloog nooit sy bevinding en aanbevelings op die samelewing 

kan afdwing nie, word die reg we! behou om resultate bekend te maak. Modelle 

kan voorgehou word om aan te toon hoe te werk gegaan is om beheer oor 

misdaadverskynsels te verkry. Op eksterne beheer, faktore van buite, maar ook op 

interne beheermaatreels soos individuele selfbeheersing, sosialisering, opvoeding, 

behandeling en rehabilitasie gaan gekonsentreer word. Ook intergreringsbeheer in 

die gemeenskap waaronder: verdraagsaamheid, aanvaarding, aanmoediging en 

geleentheid vir rehabilitasie ingesluit word, volgens Van der Westhuizen (1977 : 

I 7). 

I. I I Probleme met die ondersoek 

Die ondersoek mag waarskynlik probleme vir die navorser oplewer. 'n Belangrike 

struikelblok wat by alle wetenskaplike navorsing teenwoordig is, is die strewe na 

objektiewe interpretasie van inligting. 

Objektiwiteit is 'n vereiste vir wetenskaplikheid en die inligting wat ingewin is. 

Daarom moet inligting bevestig en gekontroleer word. Die navorser gaan daarteen 

waak om sy eie subjektiwiteit en eensydigheid te oorkom en om objektiwiteit na te 

streef 

Daar gaan grootliks op Amerikaanse, Europese en ander internasionale Iiteratuur 

gesteun word omdat slegs beperkte Suid-Afrikaanse bronne beskikbaar is. Bronne 

wat gebruik gaan word in die ondersoek, moet binne die resente tydsgewrig wees 

en handel oor die praktiese toepassing van korrektiewe toesig. ·Om die inligting 

prakties toepaslik te maak; gaan daar so wyd as moontlik na bronne gesoek word 
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wat waarskynlik me altyd maklik beskikbaar gaan wees me. Tussen die 

gepubliseerde sowel as ongepubliseerde literatuur, gaan na die tersaaklike inligting 

gesoek word. 

Die insameling van gegewens en die verwerking van inligting gaan die navorser self 

hanteer en hierdie proses gaan baie tydrowend wees. Om wetenskaplikheid te kan 

handhaaf, sal die inligting ten alle tye gekontroleer word. 

Indien probleme gedurende die ondersoek mag opduik, sal die navorser dit hanteer 

en waar moontlik oorbrug en waarskynlik hulp inroep. Waar moontlik gaan 

kundige advies ingewin word en met deeglike beplanning word beoog om 

probleme te verminder en die hoofte bied. 

1.12 Samevatting 

Met hierdie proefskrif beoog die navorser om aanbevelings oor die toepasbaarheid 

van korrektiewe toesig te maak en sekere maatreels voor te stel. Beheermaatreels 

is om die oortreder te assesseer, klassifiseer asook evalueer en om sodoende groter 

doeltreffendheid te bereik. 

Daar is wel soms kritiek teen alternatiewe vonnisopsies, maar as die oortreder 

korrek vir korrektiewe toesig gekeur is, kan die effektiwiteit verhoog word. Met 

genoemde stellings as verwysingsraamwerk wil die navorser 'n voorspellingsmodel 

ontwerp wat prakties en doeltreffend is om sukses te bepaal. Probleme in die 

bereiking van die doelwit gaan moontlik ondervind word, maar dit sal oorkom kan 

word met deeglike beplanning. 

Met hierdie ondersoek word verklarende- sowel as beskrywende navorsing beoog 

omdat oplossings vir probleme gesoek moet word. Om antwoorde te vind, gaan 

daar na die werklikheid gekyk word deurdat feitelike gegewens ingesamel gaan 

word. Hierdie feite gaan met reeds bestaande teoriee in verband gestel word wat 

verklarende navorsing is. , · 



HOOFSTUK2 

DIE RASIONAAL VIR DIE SOEKE NA ALTERNATIEWE 

BESKIKKINGSMOONTLIKHEDE VIR GEVANGENISSTRAF 

2.1 Inleiding 
Straf het die afgelope eeu wye belangstelling deur die wereld aangewakker. Die rede 

hiervoor kan gevind word in die geweldige toename in veral geweldsmisdade en die 

wereldwye debat oor die toepassing van strawwe soos die doodstraf en lyfstraf Die 

persepsie van die gemeenskap rondom die aangeleentheid het ook 'n wye invloed op 

wetgewers, voorsittende beamptes en funksionarisse gehad. 

Die koste-effektiwiteit, gepaardgaande met bogenoemde verskynsel, het 'n verdere 

intemasionale wekroep tot alternatiewe beskikkingsmoontlikhede, teweeggebring. In 

hierdie hoofstuk word die rasionaal vir die soeke na alternatiewe 

beskikkingsmoontlikhede vir gevangenisstraf onder die vergrootglas geplaas. 

2.2 Gevangenisstraf as 'n vonnis 

2.2.1 Kort historiese ontwikkeling van straf 

Die geskiedenis van die gemeenskap se reaksie op misdaad kan globaal in vier fases 

ingedeel word: 

- die fase wat strek van die vroegste tye tot ongeveer tweehonderd jaar 

gelede, en wat gekenmerk is deur straftoediening sonder inagneming van 

die oortreder 

- die fase waartydens die misdadiger op die voorgrond begin tree en die 

algemene toepassing van gevangenisstraf begin het 

- die fase wat gekenmerk is deur die behandeling van die oortreder 

- die fase waarin 'n reaksie teen behandeling en rehabilitasie ontstaan het en 

wat gekenmerk word deur die soeke na alternatiewe vir gevangenisstraf 

Van die vroegste tyd af tot omstreeks die middel van die agtiende eeu was die 

gemeenskap se reaksie op die oortreder uitsluitlik gerig op die welsyn van die slagoffer 

en die gemeenskap. Of die klem nou op vergelding, afskrikking of die beskerming van 

die gemeenskap geval het, het geen verskil gemaak aan die houding teenoor die 
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oortreder nie. Die oortreder is beskou as iemand wat, omdat 'n oortreding begaan is, 

alle reg op enige inagneming as mens verbeur het. Die tydperk word ook gekenmerk 

deur die toediening van wrede en onmoontlike strawwe wat die lewe ontneem: en 

fisiese lyding tot gevolg gehad het. 

Die gevangenis as strafinrigting was in die tydperk nie onbekend nie, maar uit die 

uitsprake wat daaroor gemaak is, kan slegs afgelei word dat die toestande baie 

onbevredigend was. Max Grtinhut (1948 : 13) sedan ook: 

"Statutory provisions with a negative content are illustrations of misuses 

which the law undertakes to overcome ... towers, gatehouses, dungeons, cellars of 

town halls and market houses were used as prisons. No guarantees existed 

for proper administration and fair treatment." 

Die geskiedenis van gevangenisstraf begin met 'n verwysing deur die Romeinse keiser 

Justinianus. Justinianus ook 'n Romeinse regsgeleerde, wat omstreeks 211 n.C. gese 

het dat die gevangenis slegs vir aanhouding gebruik behoort te word, en nie vir straf 

nie. Hieruit blyk dit dat gevangenisstrafwel aan die Romeine bekend was, maar dat dit 

onwettig was. Die onduidelike toedrag van sake tussen administratiewe praktyk aan 

die een kant en juridiese toerie aan die ander kant het etlike honderde jare lank bly 

voortbestaan. 

As gevolg van die opstand teen wrede strawwe van die eerste tydperk en ook die 

mislukking van transportasie, word gevangenisstraf gedurende die agtiende en 

negentiende eeu as 'n doeltreffender en mensliker straf voorgestel. Aanvanklik is 

gevangenisstraf, in teenstelling met die vroeere strawwe, as die oplossing beskou, en in 

die negentiende eeu het gevangenisstraf die ander strafvorme byna geheel en al 

vervang. Lyfstraf en die doodstraf het egter in beperkte omvang bly voortbestaan 

(Reid 1979 :25 - 27) 

Op die vraag waaraan die . opkoms van gevangenisstraf gedurende hierdie tyd 

toegeskryf kan word, is die antwoord gewoonlik dat dit saamhang met 'n mensliker 
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benadering tot die misdadiger. In die verband staan die naam van John Howard 

voorop. Die nuwe benadering tot oortreders het waarskynlik ook 'n groot rol gespeel. 

Beccaria se Essay on crime and punishment (1764) en Lombrose se L 'Uomo 

delinquente het ook baie bygedra tot die verandering. Tog moet daar in gedagte 

gehou word dat die nuwe denkrigting nie tot die bepaalde gevolge in die gevangenis 

sou gelei het as die sosiaal-ekonomiese en kulturele milieu van die tyd nie ruimte 

daarvoor gelaat het nie. Trouens, Rusche en Kirchheimer (1968 : 24) probeer aantoon 

dat dit veral die sosiaal-ekonomiese faktore was wat aanleiding gegee het tot die 

veranderde strafpraktyk. Wat die oorgang van wrede, onmenslike strawwe na 

gevangenisstraf betref, meen genoemde skrywers dat: "these changes were not the 

result of humanitarian considerations, but of certain economic .developments which 

revealed the potential value of a mass of human material completely at the disposal of 

the administration". Sellin ( 1948 : 617) sien die saak in wyer perspektief: 

"To the free man in prisonment was presumable the most severe of 

punishments, and therefore the most deterrent. To the enlightened legislator 

imprisonment commended itself by the ease with which punishment could be 

adjusted by the length of the sentence to the guilt of the criminal and to the 

degree of enormity suitable as a means of combining punishment of criminals 

with profit to the state resulting from penal labour; to the humanitarian it 

appeared as a great advance over the cruelty of older laws and as an 

oppertunity of human salvage." 

Die veranderde ideologiese opvattings wat deur die klassieke skool teweeggebring is, 

vorm dus die grondslag vir die opkoms van gevangenisstraf in die tydperk. Die 

klassieke skool het verkondig dat alle mense gelyk is en dat alle misdadigers dus in 

gelyke mate bereg moet word. Daarom moet 'n bepaalde straf op 'n bepaalde misdaad 

volg, en moet die straf ook beperk word tot wat sosiaal noodsaaklik is. Agter hierdie 

beginsel het die geloof geskuil dat elke mens 'n vrye wil besit en dat die wil so 

uitgeoefen word dat 'n balans tussen pyn en plesier gehandhaaf word ten einde die 

grootste hoeveelheid plesier t~ kan geniet. Hieruit volg dit dat daar aan elke daad 'n 

bepaalde strafverbonde moet wees sodat mense die voor- en nadele van misdade teen 
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mekaar kan opweeg en sodoende kan bepaal of <lit tot nadeel of voordeel sou strek om 

die daad te pleeg. 

"By nicely calculating the length of imprisonment to be assessed against each 

offender (a longer period for graver offences, a shorter period for lesser), and 

by making sure that punishment was swift and certain, the eigthteenth century 

reformers felt they would achieve a maximum of deterrence and a minimum 

of injustice" (Korn & McCorkle 1959 :581). 

Met verloop van tyd het die aansien van gevangenisstraf as straf egter afgeneem. Die 

rede hiervoor was die toenemende bewuswording <lat die gevangenis nie die verwagte 

afskrikkende uitwerking getoon het nie. Die toenemende kritiek teen die gevangenis is 

gesteun deur die nuwe teorie oor misdaad wat lynreg gestaan het teenoor die 

vryewilteorie van die klassieke skool. Die nuwe skool, bekend as die positivistiese 

skool, het daarop gewys dat residivisme geensins afgeneem het nie, en <lat die 

klassieke skool gefouteer het met die teorie van die vrye wil. Volgens die positiviste 

moes die misdaad eerder uit 'n deterrninistriese standpunt verklaar word (Reid 1979 : 

32 - 35). 

Die positivistiese skool het tot stand gekom as 'n reaksie op die vryewilleerstuk van 

die klassieke skool. Die eerste toonaangewende skrywers van die nuwe denkrigting 

was Lombroso, Ferri en Garofalo. Positivisme behels die toepassing van 'n 

deterministiese en wetenskaplike metode by die bestudering van misdaad (Vold 1958 : 

39). Volgens die positiviste was misdaad die gevolg van persoonlike en 

omgewingsfaktore wat die gedrag van die individu be'invloed het. Oortreders en hul 

agtergrond moes dus bestudeer word ten einde individuele behandeling te kon toepas 

wat gegrond was op die persoonlikheid en sosiale behoeftes van elkeen. Die 

positiviste het tot die gevolgtrekking gekom dat die rnisdadiger nie deur straf hervorm 

kon word nie en <lat die persoon 'n "siek" mens was wat net so min deur straf hervorm 

kon word as wat 'n epileptikus genees kan word deur lyfstraf toe te di en. Behandeling 

was dus die enigste doeltreffende geneesmiddel vir misdaad, en wel behandeling wat 

op toestand van die oortreder en nie op die aard van die misdaad gegrond was. 
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Een van die belangrikste gevolge van die werk van die positiviste was dat die 

misdadiger as 'n individu beskou is. Daarbenewens het hul nie net individualisering by 

strafoplegging bepleit nie, maar ook dat die oortreder, nadat straf opgele is, volgens 

meriete behandel moes word. Dit wil se as individu en nie ooreenkomstig die misdaad 

nie. Die doel was - en is nog - die rehabilitasie van die misdadiger deur middel van 

behandeling. Die behandeling moet nie net uit humanistiese gevoelens voortspruit nie, 

maar moet ook ter wille van die gemeenskap gedoen word. Die gemeenskap word wel 

beskerm deurdat die gevangene in die gevangenis aangehou word, maar dit is slegs 

tydelike beskerming. Die behandeling van die gevangene is toekomsgerig, want as die 

aanhoudingstydperk sinvol gemaak word, is dit minder waarskyniik dat die oortreder 

in die toekoms weer sal oortree. Dit verseker dus langdurige en doeltreffender 

beskerming. Die doel van die gevangenis is dus om deur middel van behandeling die 

houding en gedrag van die oortreder te verander. 

Behandeling in hierdie sin dui op daardie metodes en tegnieke wat toegepas word met 

die uitdruklike doel om die toestand te verander wat beskou word as die aanleidende 

oorsaak tot die oortreder se misdaad. Behandeling veronderstel dus 'n aanvaarding 

van die teorie dat misdaad veroorsaak word deur bepaalde faktore of groepe faktore -

determinisme - en dat sulke faktore verander kan word. Gibbons (1965 : 130) stel dit 

SOOS volg: 

" ... therapy for correctional client consists of explicit tactics or procedures 

deliberately undertaken to change those conditions thought to be responsible 

for the violator's misbehaviour ... the steps which are taken to change or 

rehabilitate the offender are designed to alter some or all of the conditions 

specified in the treatment rationale as causally responsible for the person's 

undersirable behaviour." 

Gaandeweg is daar tot die besef gekom dat die gevangenis nie die geskikste plek vir 

die rehabilitasie van die oortr~der is nie. Die siening is veral gegrond op die feit dat die 

oortreder ender dwang in 'n kunsmatige lewensomgewing geplaas word en feitlik van 
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alle verantwoordelikheid ontneem is. Blootstelling aan kontanminasie en onthouding 

van alledaagse normale interpersoohlike en sosiale verhoudings vind plaas. 

Dit het duidelik geword dat gevangenisstraf, selfs met behulp van die moderne 

behandelingstegnieke, geen towerformule vir die rehabilitasie van die oortreder is nie. 

'n Nuwe benadering tot die ontwikkeling van alternatiewe strafvorm wat nie 

onderhewig is aan die nadele van 'n abnormale gevangenisomgewing nie, het begin 

posvat. Hier word verwys na strafvorme wat geen fisieke lyding tot gevolg het nie, 

maar tog die oortreder in die gemeenskap hou; soos boetes, ondertoesigstelling, 

opgeskorte vonnis, en korrektiewe toesig. 

2.2.2 Die effek en aard van gevangenisstraf 

Volgens Avery (1987 : 82) moet die effektiwiteit van gevangenisstraf aan die een kant 

en die negatiewe implikasies aan die ander kant van die vorm van straftoemeting 

gemeet word. 

In die lig daarvan dat 'n korttermyn gevangene nie aan observasie en rehabilitasie 

onderwerp word nie, behoort twee jaar en !anger gevangenisstraf slegs in uitsonderlike 

gevalle opgele te word. Gevangenes wat vir korttermyn gevangenisstraf staan 

gevonrus te word, is waarskynlik gepaste kandidate vlf alternatiewe 

beskikkingsmoontlikhede. 

2.2.3 Gevangenisinvloede 

Die gevangenis is 'n mikrokosmos met 'n eie uniekheid waarin daar 'n grenslose 

verskeidenheid afwykende gedragspatrone teenwoordig is. Hierdie verskeidenheid le 

op die vlak van kulturele, opvoedkundige, godsdienste, gesondheid en taalgebruik 

asook operering binne bende bedrywighede. Eiesoortige gedragspatrone met 'n eie 

sosiale strata bestaan dus binne die gevangenisopset (Anderson 1992: 15). 

Gevangenisstraf is 'n vonnismodel waardeur oortreders minderwaardig en vernederd 

voel en wat gewoonlik '.n skandvlek op die persoon plaas. Gevangenes 

verteenwoordig die laagste sosiale vlak van menswees in die samelewing. Die status 
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sowel as leierskap word bepaal deur die een met die Jangste kriminele rekord en met 

die grootste verskeidenheid misdadige vaardighede. Assos~iasies binne die gevangenis 

word deur 'n samesyn met twyfelagtige karakters gekenmerk (Anderson 1992: 15). 

Die opname in gevangenisse is steeds vir die meerderheid oortreders 'n traumatiese 

ervanng. Hierdie wrede ontnugtering tref veral die eerste oortreder wat op 'n 

onvergeetlike wyse met die intimiderende omstandighede kennis maak. 

Ondervindinge van die aard bly oortreders lank by en <lien soms as afskrikmi'ddel, 

maar nie in alle gevalle nie. In die Jig daarvan dat gevangenisstraf die 

menswaardigheid van 'n oortreder aantas en die selfbeeld en selfrespek onherstelbaar 

kan beskadig moet daar na altematiewe beskikkingsmoontlikhede gesoek word. 

Ofskoon 'n oortreder vir 'n misdaad gestraf moet word, behoort die skynbare 

brutaliteit daarvan nie die selfrespek en menswaardigheid onherstelbaar aan te tas nie. 

2.2.4 Missieverandering ten opsigte van gevangenisstraf 

Op 25 Oktober 1990 is die missie van die destydse gevangenisdiens (tans Departement 

van Korrektiewe Dienste) verbreed en strategiee is omskryf wat 'n koersaanpassing tot 

gevolg gehad het. Die missie is omskryf as: 

"Om gemeenskapsorde en -veiligheid te bevorder deur die beheer oor 

aanhouding en hantering van gevangenes en persone onder korrektiewe toesig 

op die mees koste-effektiewe en mins beperkende wyse" (Witskrif 1991 :9). 

Met hierdie missieverandering van die gevangenisdiens word gepoog om die 

aangeleenthede rondom die aanhouding en hantering van gevangenis aan te spreek. 

Die doelwit is ook om die gevolge vir korttermyn gevangenes te verlig en te verbeter. 

Die gevolge van gevangenisstraf word gevolglik breedvoerig bespreek om die 

uitwerking van gevangenisstraf aan te toon. 

2.2.5 Gevolge van gevangenisstraf 

Die gevolge van gevangenisstraf kan in primere en sekondere uitwerkings onderskei 

word, afhangende van die effek wat dit vir 'n bepaalde gevangene inhou. Die 
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nagevolge is selde enkelvoudig, trouens dit is meer dikwels veelvoudig sodat dit 

meestal sowel primere en sekondere gevolge insluit. 

2.2.5.1 Primere gevolge van gevangenisstraf 

Primere gevolge het 'n direkte invloed op die oortreder, wat die persoon direk raak. 

Hierdie basiese gevolge mag nie alle gevangenes op dieselfde wyse bei'nvloed me 

omdat persoonlikhede en omstandighede van individue verskil. 

Die primere gevolge van gevangenisstraf sluit die volgende in: 

0 Kontaminasie 

Kontaminasie is die bevlekking of besmetting wat 'n oortreder beleef en ondergaan 

weens die oplegging van gevangenisstraf Die besmetting is die gevolg van die 

vermenging met ander gevangenes. Bevlekking en beletseling kom veral na vore 

wanneer hoofsaaklik eerste oortreders met geharde misdadigers in aanraking kom 

binne die geslote opset van die gevangenis. 

Binne die gevangenisopset bestaan verskeie bendes en subkultuurgroepe wat 

uiteenlopende eise aan gevangenes stel in 'n stryd om oorlewing. Subkulture bepaal 

die gemeenskapsvoorskrifte en leefwyse binne die gevangenismure omdat volgens die 

norme daagliks geleef en gewerk word (Neser et al 1992: 188). 

Die gevangenisgemeenskap staan in skrille kontras met die aard van die normale 

aanvaarde gemeenskap. Elke fase van die gevangene se daaglikse aktiwiteite vind in 

die gemeenskap en teenwoordigheid van mede-gevangenes plaas. Die lewenstyl van 

hierdie gevangenisgemeenskap word deur die subkulture daarbinne bepaal waarin 

gedwonge bymekaarvoeging lotsbepalend is. Binne hierdie raamwerk moet die 

gevangene sekere basiese behoeftes bevredig en vind daar onderwerping aan 'n 

bepaalde sosialiseringproses plaas wat tot nuwe gedragspatrone aanleiding gee (Neser 

et al 1992: 188-189). 
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Kontaminasie wat die bevlekking van gevangenisstraf op die oortreder tot gevolg het 

deurdat daar vermenging met gehatde gevangenes plaasvind, word in S v Smit 1990 

(1) SASV 25 - 29 (OK) beskryf In hierdie saak is 'n prokureur weens die diefstal van 

trustgelde gevonnis. Die saak handel oor die primere gevolge en ongerief wat verduur 

kan word as 'n gevangene binne 'n geslote opset oor 'n aansienlike tydperk met ander 

saamgevoeg word. 

0 Ontwrigting van gesinslewe en ontbering 

Deurdat 'n gesinslid in die gevangenis verkeer, hou die "normale" gesinslewe op om te 

bestaan. Die gesinslewe kan veral, as dit oor 'n lang tydperk ontwrig word, 

onherstelbaar beskadig word. 

Volgens Neser et al (1992: 190) behels gevangenisstraf veel meer as net 'n tydperk van 

isolasie uit die gemeenskap waartydens die bewegingsvryheid van die individue 

ontneem is. Die verlies aan vryheid is die grootste ontbering wat 'n gevangene ervaar. 

Tydens die ontneming van vryheid word die gevangene in 'n beperkte ruimte begrens 

waarbinne die bepaalde kontrole- en sekuriteitsmaatreels geld. 

Binne die gevangenisopset vind daar dus nie net beperking op bewegingsvryheid plaas 

nie, maar ook onbering van voorregte wat 'n dubbele verlies impliseer (Reid 

1976:610). 

Volgens Neser et al (1992:191) word gevangenes vanaf hul gesmne en ook die 

voorregte wat daarmee gepaard gaan, afgesny. Hierdie gedwonge isolasie 

(afsondering) saam met ander mede-gevangenes met eiesoortige en uiteenlopende 

probleme is 'n pynlike ervaring. 

Die ontneming van beide vryheid en voorregte lei tot frustrasie veral op die emosionele 

verhoudingsvlak en word verder verhoog deur eensaamheid en verveeldheid. Hiermee 

saam ervaar die gevangene 9ok die morele verwerping van die gemeenskap en die 

somtotaal hiervan verteenwoordig die begrip "straf' (Petersen & Thomas 1979: 15). 



28 

In die gevangenis word slegs aan die basiese fisiese en psigiese behoeftes voldoen en 

hierdie lewenstandaard is ontoereikend vir die meerderheid gevangenes. Daar kan 

binne die gevangenis nie aan elke oortreder se persoonlike voorkeure en smake 

voldoen word nie en dit verhoog die frustrasie (Neser et al 1992: 191 ). 

Die gebrek aan heteroseksuele gemeenskap is 'n frustrerende ervaring wat moeilik 

deur die gevangenes aanvaar word. Hierdie toestand kan tot (tydelike) homoseksuele 

dade oorgaan om seksuele frustrasies te verlig en uiting aan die behoeftes te gee 

(Neser et al 1992: 191-192). 

Homoseksuele verhoudings wat binne die gevangems weens een of ander rede 

ontstaan, mag tot skuldgevoelens aanleiding gee. Skuldgevoelens het weer 'n 

psigologiese invloed op die oortreder se selfbeeld. Daarom mag die gebrek aan 

heteroseksuele verhoudings en kontak met die teenoorgestelde geslag die gevangene 

se persoonlikheid en identiteit onherstelbaar beskadig (Neser et al 1992:192). Hierdie 

toedrag van sake kan die huweliksverhouding en ook normale heteroseksuele 

gemeenskap na ontslag uit die gevangenis nadelig bei"nvloed. 

In S v Abrahams 1990(1) SASV 172 174 (K) is die argument geopper dat 

gevangenisstraf slegs gebruik behoort te word as die oortreding so emstig is dat straf 

buite die gevangenis die gemeenskapsveiligheid in gevaar stel. 

0 Verlies van werk en selfstandigheid 

Indien 'n oortreder in die gevangenis opgeneem word, bestaan die moontlikheid dat dit 

met werksafdanking gepaard kan gaan. Werksverlies hou finansiele implikasies vir die 

oortreder sowel as vir gesinslede in. In S v Hoffman 1978 (4) SA 61 A noem Corbett 

AR op 65 B: "He is the family breadwinner, with a number of people dependant upon 

him. They also would be severely hit". 
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Gevangenissetting gaan gepaard met angsgevoelens en die streng beheer en kontrole 

mag maak dat die gevangene soms noodsaaklike verpligtinge vergeet. Die oorgrote 

meerderheid van gevangenes daarenteen openbaar egter 'n vyandigheid of negatiewe 

gesindheid teenoor die verreikende afhanklikheid en besluite van toesighouers 

(korrektiewe beamptes) (Neser et al 1992: 193). 

Die beperkte vermoe om 'n eie keuse uit te oefen en besluite te neem saam met die 

ander fiustrasies is nie bevorderlik vir die verantwoordelikheidsin van gevangenes nie. 

In uiterste gevalle kan die gebrek aan sosiale en etiese standaarde die gevangene se 

inisiatief, dryfkrag en selfdissipline ernstig benadeel (Viljoen-verslag 1976:76). 

Die gevangene word ook die geleentheid ontneem om 'n ekonomiese bydrae tot die 

gemeenskap te maak. In S v Botha 1970 ( 4) SA 408 E noem die regter: 

"By een kan tronkstraf 'n veel hoer geldelike verlies meebring as by 'n ander. 

Vir die gesinshoof is tronkstraf normaalweg 'n nadeliger terugslag as by 'n 

ongetroude". 

Die gevangesetting van die oortreder het vir die staat ook sekondere finansiele 

implikasies. Normaalweg moet die staat die afhanklikes van 'n gevangene wat langer 

as ses maande gevangenisstraf uitdien, onderhou deur middel van 'n onderhoudstoelae 

(Wet op Maatskaplike Bystand, Wet no. 59 van 1992, Regulasie 3[l][t]). 

0 Stigmatisering en skandvlekking 

Stigmatisering is die beletseling of merk wat op die oortreder se selfbeeld gelaat word 

as gevolg van die vernedering om gevangenisstraf te ondergaan. Hierdie skandvlek 

word veral deur die samelewing op die gevangene geplaas. Hiervan kan daar nie 

ontsnap word nie. 'n Brandmerk van hierdie aard is in bepaalde gemeenskappe sterker 

as in andere. 

Volgens Neser et al (1992: 18) dra die personeel van die gevangenisowerhede grootliks 

by tot die stigmatisering van gevangenisse deur middel van verhoudinge wat 
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gehandhaaf word. Normaalweg word 'n verhouding deur die persoonlikheid van 'n 

individue weerspieel. Daar is egter sekere aanvaarde beginsels wat deur die personeel 

nagestreefword. Hierdie hanteringsbeginsels sluit ender andere die volgende in: 

gevangenes mag nie vertrou word nie en meet op hul plek gehou 

word 

gevangenes meet streng behandel word om manipulasie te voorkom 

sodat geen geleentheid tot onderduimsheid geskep word nie 

gevangenes is emosioneel en moreel ontoereikend en verstaan net die 

taal van straf 

rehabilitasie slaag net in uitsonderlike gevalle omdat gevangenes 

ongevoelig is en nie menslike emosies openbaar nie· 

gevangenes is onintelligent, lui, moeilik beheerbaar en meet daarom aan 

streng dissipline onderwerp word. 

Alhoewel hierdie beginsels as veralgemenings bestempel kan word, is dit tot 'n 

mindere of meerdere mate wel van toepassing binne die gevangenisse. Hierdie 

beginsels vorm daarom soms deel van die gevangenisadministrasie se beleid en vorm 

die basis van verhoudinge wat gehandhaaf word. Hierdie gedragskodes en houdings 

vorm die basis van interaksie tussen gevangenes en toesighouers (Neser et al 1992: 19). 

Volgens Lotter en Schurink (1984:64) kry die personeel van gevangenisse weer met 

verskillende persoonlikhede te doen in die daaglikse uitoefening van hul take. 

Gevangenes is dikwels ontoereikend en manipulerend en gevangenispersoneel meet 

beskerming hierteen ontvang. Omstandighede en situasies noop daarom personeel om 

voorsorgmaatreels te tref binne die gevangenisopset waar pligte uitgevoer word. Die 

verhouding en interaksie wat plaasvind, is bepalend, deurslaggewend en betekenisvol 

in die leefwereld waarin die gevangene homself bevind. Die belewenis bei"nvloed 

gevangenes se ingesteldheid weens die siening wat van andere ontvang word. Hierdie 

belewenis word dikwels ook van die gemeenskap teenoor die gevangene eniaar deur 

stigmatisering en verwerping.,, 
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2.2.5.2 Rehabilitasiefasiliteite en pogings om oortreders te behandel 

Neser et al (1992:219) noem dat daar hinne die gevangenis nie voldoende 

hehandelingsfasiliteite is om hepaalde gedragsafwykings van oortreders aan te spreek 

nie. Die heskikhaarheid van hehandelingsfasiliteite verskil egter van gevangenis tot 

gevangenis. Programme ten opsigte van verslawingsprohleme kan veral in hierdie 

verhand uitgesonder word. Twyfel hestaan ook of die gevangenis hoegenaamd die 

geskikte omgewing hied waarhinne 'n gevangene kan rehahiliteer, veral as daar na die 

invloede van hendes en suhkulture (asook personeelsamestelling) gekyk word wat die 

rehahilitasieproses grootliks in die wiele kan ry. Die vraag ontstaan daarom of hierdie 

situasie die behoeftes van alle gevangenes op individuele vlak en hinne groepsverhand 

kan aanspreek en of gevangenissetting enigsins tot rehabilitasie hydra (Neser et al 

1992: 219). 

In S v Pute 1990 (1) SACR 330 (C) word die moontlikheid van werklike rehahilitasie 

vir 'n eerste oortreder aangespreek. Die Viljoen-kommissie (RP 79 van 1978) het ook 

die vraag gestel of gevangenisstraf werklik tot rehahilitasie kan hydra veral met alle 

negatiewe faktore wat in die inrigtingsomgewing teenwoordig is. 

2.2.5.3 Oorbevolking as 'n sekondere gevolg van gevangenisstraf 

Die vrye gemeenskap staan lynreg teenoor die opset soos <lit hinne die gevangenis 

aangetref word. Die tradisionele patroon wat binne 'n gevangenis gevolg word, is 

geskoei op die beginsel van amptelikheid en stelselmatigheid. 

Die sekondere gevolge van gevangenisstraf is daardie faktore wat die oortreder indirek 

raak, maar het hetrekking op die negatiewe omstandighede waarin gevangenes 

verkeer. Hierdie gevolge is teenwoordig hinne die hree opset van die 

gevangenisadministrasie en sluit die volgende in: 

• Oorbevolking van gevangenisse 

Met te veel oortreders in gevangenisaanhouding hestaan die moontlikheid dat daar nie 

voldoende leefruimte vir almal beskikbaar sal wees nie. Die groot hoeveelheid 
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gevangenes m aanhouding belnvloed ook die versorgmg, toesighouding en ander 

verpligtinge. 

Volgens Neser et al (1992:273) het besettingsvlakke bo die normale, 'n negatiewe 

uitwerking op die inrigtingslewe, soos met: 

langer aanhoudingsperiodes in selle en binneplase 

minder vryetydsbenutting en ontspanning 

laer vlak van deelname aan programme 

toenemende stresvlakke weens hoer ruimtelike digtheid. 

Clear en Tobb (1990 : 295) noem dat gevangenisoorbev0lking lei tot hoer 

seltemperature en geraasvlakke, swakker selventilasie, ledigheid en onderlinge 

struwelinge en irritasies. Hierdie situasie skep sosiale beheerprobleme, verhoging in 

konflikpotensiaal tussen inwoners en benadeling van die verhouding tussen gevangenes 

en personeel. Personeel word binne 'n situasie van gevangenisoorbevolking 

voortdurend ender druk geplaas en voel makliker bedreig. As die personeel 

gevangene verhouding toeneem, word die gesonde moraal van die mag versteur met 

gepaardgaande verhoogde personeelomset. 

Daar is verskeie antler faktore wat ook verband hou met gevangenisoorbevolking: 

belemmer die doeltreffende bedryfvan programme 

verhoog die risiko van residivisme en vroee vrylatings 

hofingryping om gevangenisgetalle te verminder 

die onbekostigbaarheid om die gevangenisstelsel te bedryf (Clear en 

Tobb 1990:295). 

In S v Botha 1970 (4) SA 407 (T) het Regter Hiemstra alreeds in 1970 op 409 A 

opgemerk dat: 

"Ons het, na verhouding met die totaal, een van die hoogste tronkbevolking 

in die wereld. Dit be~eken 'n groat verlies aan mensemateriaal". 

In S v Scheepers 1977 (2) SA 154 (A) het Viljoen AJA ook genoem: 
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... die Republiek se gevangenisse oorvol is ..... 

Die Lansdown Kommissie (1947: 76paragraaf530) het ook genoem dat gevangenisse 

grootliks oorbevolk is en dat die toedrag van sake te wyte is aan die aantal gevangenes 

wat korttermyn gevangenisstraf uitdien. Gevangenisoorbevolking kan toegeskryf 

word aan faktore soos misdaad, vonnispatrone, strafgerigtheid van die publiek en 

demografiese tendense (Neser et al 1992). 

2.2.5.4 Emosionele gevolge van gevangenisstraf 

Gevangenissetting is gedwonge afsondering en dit belnvloed die individu se 

emosionele lewe negatief 

B Morris en M Tonry (1990) noem dat: 

"Prisons are not the greatest. They breed bitterness and crime, destroy 

people who work and live in them, and it's not nice to cage your fellow 

human beings. Prisons cost more than the best university education, while 

giving appalling results". 

Hiermee word 'n demoraliserende en 'n somber situasie rakende die gevangenisopset 

geskep, asof dit geen voordele vir enige party, hetsy die gemeenskap of oortreder, 

inhou nie. Morris en Tonry (1990) noem dat daar 'n groot vakuum tussen 

gevangenisstraf en korrektiewe toesig (probation) is en pleit geensins dat emge 

verslapte of strenger maatreels toegelaat word nie. 

Morris en Tonry (1990) is egter wel bekommerd omdat te veel oortreders wat geen 

emstige gevaar vir die gemeenskap inhou nie, in gevangenisse opgesluit word en te 

min onder korrektiewe toesig verkeer. 

Hierdie pleidooi van Morris en Tonry (1990) is daarop gemik dat meer oortreders 

onder korrektiewe toesig gep}(las word, want: 

"Many (prisoners) have been helped down the destructive slide of prison". 
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Gevangenisstraf is volgens Morris en Tonry (1990) veral destruktief vir die oortreder 

wat: 

'n vaste werk het 

goeie gewoontes handhaaf 

konstruktiewe vryetydsaktiwiteite bedryf 

'n sterk verantwoordelikheidsin het 

wat nog 'n betekenisvolle bydrae tot die gemeenskapslewe kan lewer. 

Teen die agtergrond is daar opnuut deur funksionarisse na die lewensvatbaarheid en 

effektiwiteit van gevangenisstraf gekyk om die doeltreffendheid daarvan te bepaal en is 

die deur vir alternatiewe beskikkingsmoontlikhede oopgemaak. 

2.3 Strafteoriee 

Die strafopleggingsproses handel nie net oor die aard en omvang van die vonnis wat 'n 

oortreder opgele word nie, maar ook oor toerekeningsvatbaarheid en skuld. In die lig 

hiervan het strafoplegging die volgende ten doel: 

vergelding 

af skrikking 

voorkoming 

hervorming 

gemeenskapsbeskerming. 

Genoemde elemente word slegs kortliks bespreek om die onderskeid aan te toon. 

• Vergelding 

As die juridiese balans in die gemeenskap versteur is, moet die misdadiger gestrafword 

om die wantoestand te herstel. Straf volg daarom op misdaadpleging, maar die vonnis 

moet in verhouding met die misdaad en moreel regverdigbaar wees (Snyman 1986: 19). 

• lndividuele en algemene afskrikking 
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Met individuele afskrikking word die oortreder afgeskrik terwyl met algemene 

afskrikking gepoog word om die gemeenskap af te skrik van verdere misdade. Hierdie 

beginsel berus daarop dat die mens altyd die voor- en nadele van handeling teen 

mekaar sal opweeg. Teen die agtergrond word swaarder strawwe opgele sodat die res 

van die gemeenskap daardeur afgeskrik kan word (Snyman 1986:23). Vergelding, 

voorkoming en afskrikking gaan meestal hand-aan-hand en het ten doel om misdadige 

gedrag te laat afneem. 

• Voorkoming 

Die doel van straf is om te voorkom dat 'n misdaad weer gepleeg en dat residivisme 

voorkom word. Dit is egter moeilik om hierdie voorspelling te kan maak. In die Jig 

hiervan word swaarder strawwe vir gewoontemisdadigers opgele ten einde herhaling te 

voorkom (Snyman 1986:22). Gewoonlik word eerste oortreders nie so swaar gestraf 

nie en dien 'n jeugdige ouderdom soms as 'n versagtende omstandigheid. 

o Hervorming 

Volgens hierdie teorie word gepoog om die oortreder te hervorm (te rehabiliteer) tot 

'n normale wetsgehoorsame lid van die gemeenskap. Die klem val nie soseer op 

afskrikking en vergelding nie, maar op die oortreder se persoonlikheid. Dit is nie altyd 

maklik om te voorspel of 'n oortreder wel sal rehabiliteer nie, daarom word straf in die 

lig van hervorming as "behandeling" gesien (Snyman 1986:24-25). Om te kan bepaal 

of rehabilitasie we! moontlik is, is deeglike assessering van die oortreder se 

persoonlikheid voor vonnisoplegging noodsaaklik. 

Bogenoemde teoriee word me afsonderlik by straftoemeting toegepas me, maar 

behoort altyd in kombinasie met mekaar plaas te vind. Elkeen van die elemente het 

bepaalde tekortkominge maar word altyd teen die agtergrond van misdaad, misdadiger 

en gemeenskapsbelange opgeweeg. 

Die strafdriehoek van: (i) oortreder; (ii) misdaad, en (iii) straf - moet altyd in balans 

opgeweeg word, saam met versagtende en verswarende omstandighede om billik en 

regverdig te wees. 
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2.4 Korttermyn gevangenisstraf 

Teen die agtergrond van die gestelde strafteoriee word daar nou gefokus op die 

alternatiewe vir gevangenisstraf Korttermyngevangenisstraf word normaalweg vir 

minder ernstige misdade opgele en waar die gemeenskap se veiligheid ook nie deur die 

oortreder bedreig word nie. 

Cilliers (1993 : 120) argumenteer dat korttermyngevangenisstraf - 'n vonnis van ses 

maande en minder - oneffektief is omdat geen rehabilitasieprogram gevolg kan word 

me. Daarom behoort gevangenes wat korttermynvonnisse sou uitdien, nie 

gelnstitusionaliseer nie, aangesien een doe! van die opgelegde vonnis rehabilitasie is 

wat weer suksesvolle aanpassing in die gemeenskap impliseer. 

Avery (1987:105) wys daarop dat die gevolge van oorbevolking in gevangenisse nie 

net beperk is tot die fisiese vlak nie, maar ook tot die psigiese wat aanleiding 

gee tot interpersoonlike spanning en konflik. Cilliers (1993 : 123) 

argumenteer verder dat korttermyngevangenes hoofsaaklik van veilige 

bewaring in gevangenisse voorsien word en ironies maak hierdie kategorie die 

meerderheid van die gevangenisbevolking uit. Hierdie situasie het net 'n 

desosialiseringseffek en werk verdere krirninalisering aan die hand 

Korttermyngevangenes is daarom die mees geskikte teikengroep vtr 

alternatiewe vonnisopsies en meer spesifiek vir korrektiewe toesig, veral as 

die oortreder geen gevaarrisiko vir die gemeenskap inhou nie. Oortreders 

wat weens minder ernstige misdade uit die gevangenis gehou word kan steeds 

tot nuttige burgers rehabiliteer word. Die afskrikwaarde van 

gevangenissetting word ook so lank as moontlik uitgestel. Hiermee 

gepaardgaande ook die effek van kontaminasie, waar eerste-oortreders met 

geharde rnisdadigers in aanraking kom. 

2.5 Prinsipiele oonveegredes vir die instelling van alternatiewe vonnisopsies 

in Suid-Af rika 

'n Belangrike rasionaal ral\ende die alternatiewe beskikkingsmoontlikheid is die 

Iandswye gevangenisoorbevolking en die Werkkomitee, wat deur die destydse Minister 
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van Justisie aangestel is, het gehandel oor Ondersoek na proef dienste en 

omlertoesigstelling as lewensvatbare beskikkingsmoontliklteid by vonnisoplet:ging 

in die Suid-Afrikaanse strafregpleging. 

Die Werkkomitee (Kommissie van Ondersoek) het onder voorsitterskap van 

mnr Willem Kriigel, toe streekhofpresident van Noord-Transvaal te Pretoria gestaan. 

Die Kriigel-werkkomitee is deur die eertydse Minister van Justisie en Korrektiewe 

Dienste aangestel. 

Die dagbestuur van die multi-dissiplinere werkkomitee het bestaan uit: 

Mnr W F Krugel 

Mnr D v Z van der Merwe (Landdros) 

Mnr M du Preez 

Kaptein AW Esteen 

Mnr G J Lotter 

Mev F van Rooyen 

Prof CH Cilliers 

Voorsitter 

Navorser-Krilgel-komitee (Koordineerder) 

Klerk - Kriigel-komitee (Sekretaris) 

Suid-Afrikaanse Polisie 

Nasionale Gesondheid en Bevolkings

ontwikkeling 

Administrasie: Volksraad (Welsyn) 

Unisa (Departement Kriminologie en 

Penologie) 

Werkkomitee: Krilgel-komitee (leer 12/1/2/5/20) 30 April 1991: 1-2). 

Die Werkkomitee het voorstelle gemaak oor die wysiging van die volgende wette: 

* Strafproseswet, Wet 51 van 1977 

* 
* 

Wet op Gevangenisse, Wet 8 van 1959 

Wet op Proefdienste, Wet 98 van 1986 

(Verslag: Werkkomitee 1991: 2). 

Die vernaamste bevinding waartoe die komitee gekom het, is dat toesighouding deur 

proefbeamptes vanwee talle, , probleme in Suid-Afrika verbeter moet word. Die 

verbetering wat voorgestel is, is dat korrektiewe toesig deur korrektiewe beamptes 
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onderneem word, sodat die vonnisopsie en beskikkingsmoontlikheid lewensvatbaar 

gemaak kan word. Hierdie vonnisopsies is nie alleen, kostebesparend nie, maar hou 

ook groot opvoedings- en hervormingsmoontlikhede vir oortreders in (Verslag: 

Werkkomitee 23 April 1991:2-3). 

2. 6 Wetswysigings 

Wysigings is aan die Wet op Gevangenisse, Wet 8 van 1959, en die Strafproseswet, 

Wet 51 van 1977, aangebring sodat daar vir korrektiewe toesig voorsiening geinaak 

kon word. Die Wet op Gevangenisse, Wet 8 van 1959, is gewysig deur die 

Wysigingswet op Aangeleenthede rakende Korrektiewe Dienste en Toesig, Wet 122 

van 1991. Die funksionering van korrektiewe toesig word in ·Wet 122 van 1991 

uiteengesit en daardeur gewettig. Wet 122 van 1991 het ook die Wet op 

Gevangenisse herbetitel tot die Wet op Korrektiewe Dienste, wet 8 van 1959. 

2.6.1 Noodsaaklikheid van die ondersoek en wetwysiging 

Daar is tot die besef gekom dat proefdienste en ondertoesigstelling saam met 

gemeenskapsdiens as straf in een belangrike vonnisopsie ontwikkel moet word. 

Hierdie beskikkingsmoontlikhede is 'n betekenisvolle verandering in die Suid

Afrikaanse strafregstelsel. Ook is daar besef dat straftoemeting in Suid-Afrika gebuk 

gaan onder 'n akute tekort aan werkbare gemeenskapsgebaseerde metodes vir 

oortrederhantering (Verslag: Kri.igel-werkkomitee 23 April 1991:4-5). 

Die Kri.igel-komitee (1991) het ook besef dat daar 'n behoefte by ander 

bevolkingsgroepe bestaan wat aangespreek behoort te word. Daarom is aanbeveel dat 

die Wet op Proefdienste, Wet 98 van 1986, ook gewysig moet word tot die Wet op 

Proefdienste, Wet 116 van 1991, wat op 27 April 1994 in werking getree het. 

2.6.2 Oogmerke vir die instelling van alternatiewe opsies 

Weens die tekortkominge van gevangenissetting, soos reeds bespreek, is daar na die 

instelling van alternatiewe v9nnisopsies gesoek wat ook die ondersoektaak van die 

Kri.igel-komitee was. 
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Die doel van die ondersoek van die Kri.igel-komitee was om alternatiewe 

beskikkingsmoontlikhede as vonnisopsies ingestel te kry, en: 

om te besin oor die lewensvatbaarheid en uitvoerbaarheid van 

ondertoesigstelling as beskikkingsmoontlikheid, asook die beskikbaarheid van 

proefdienste aan die onderskeie bevolkingsgroepe in die Republiek van Suid

Afrika 

om uitvoerbaarheid te ondersoek en om megamsmes vir die doel van 

uitvoering te ontwikkel indien bevind sou word dat so. 'n vonnisopsie wel 

lewensvatbaar kan wees 

om aanbevelings vir wetgewing en die nodige infrastruktuur voor te le aan die 

regering 

om bemarkingstrategiee ter bevordering van gemeenskapsgebaseerde 

vonnisse te bedink wat optimale benutting daarvan in die strafstelsel tot 

gevolg sal he (Verslag: Kri.igel-komitee 23 April 1991:5-6). 

Die doel was dus om toesighouding oor 'n oortreder prakties uitvoerbaar te maak, en 

moes ook effektief wees sodat die oortreder optimaal daarmee gerehabiliteer kon 

word. Daarmee saam moes die vonnisopsie hervorming, voorkoming, afskrikking en 

vergelding as beginsels bevat en moes dit 'n gesonde wisselwerking tussen die 

misdaad, die oortreder en die belange van die gemeenskap bewerkstellig. Holmes AR 

het in die appelhof in S v Rabie 1975 (4) SA 855 (AA) op 862 (G) die benadering tot 

straftoemeting in Suid-Afrika soos volg saamgevat: 

"Punishment should fit the criminal as well as the crime, be fair to society and 

be blended with as measure of mercy according to the circumstances". 
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Verskeie relevante faktore moet by vonnisoplegging in oorweging geneem word om 'n 

gepaste vonnis op te le en geeneen· daarvan mag buite rekening gelaat word nie. Die 

faktore omsluit gemeenskapsbelange sowel as die omstandighede van die oortreder en 

die situasie waaronder die misdaad plaasgevind het. Vonnisopsies moet gerig wees op 

die rehabilitasie van die oortreder, soos dit reeds in die Wet op Gevangenisse, 1959 

uitgespreek is: 

" ... om saver doenlik, die behandeling op veroordeelde gevangenes ... toe te 

pas wat tot hul verbetering en rehabilitasie mag lei ... " 

Hierdie beginsel het skynbaar nie tot sy volle reg gekom nie veral met onder andere die 

vraagstuk van oorbevolkte gevangenisse. Laasgenoemde rede vir die aanstelling van 

die Krugel-werkgroep en gevolglike ook die verskyning van die Witskrif 

2. 7 Debatte in die Parlement rakende die Witskrif 

Die Witskrif gedateer 6 Mei 1991 is gedurende die Begrotingspos 10 in die parlement 

gedebatteer. 

2. 7.1 Debat oor Begrotingspos 10: Justisie 

Op Vrydag, 10 Mei 1991, het die Minister van Justisie en Korrektiewe Dienste die 

debat in die parlement ingelei. Sy kernuitgangspunte met betrekking tot korrekteiwe 

toesig was soos volg: 

~ 'n Eff ektiewe en doeltreff ende vonnisopsie 

Die Minister het gese: 

"In die strewe na grater doelmatigheid om 'n meer effektiewe diens aan die 

gemeenskap, het die destydse Direktoraat van Gevangenisse 'n dringende 

ontleding gemaak ten opsigte van sy missie en mandaat in verhouding tot die 

resultate wat behaal en bekend is". 
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" ... dat so 'n herwinning van status gepaard sal moet gaan met 'n kwalitatiewe 

aksie, 'n toekomsgerigte· aksie en met 'n nuwe toekomsgerigte missie" 

(Hansard no. 15:6 - 10 Mei 1991 kolom 8257 - 8258). 

Die Minister het 'n strewe bepleit dat oortreders met groter doelgerigtheid behandel 

moet word, sodat die gemeenskap effektief gedien kan word. Hierdie pleidooi is 

daarop gerig dat die oortreder en die gemeenskap nader aan mekaar gebring word deur 

middel van die rehabilitatiewe doelwitte wat gestel is. Son~er hierdie wedersydse 

samewerking tussen die gemeenskap en gevangenisowerhede kan daar nie 'n kwaliteit 

diens aan die oortreder gelewer word nie. 

Die nuwe toekomsgerigte m1ss1e van die gevangenisowerhede is om 

gemeenskapsbetrokkenheid te verkry in die behandelingsproses met die oortreder. 

Hiermee is die status van die Direktoraat van Gevangenisse verander tot uitreiking na 

die gemeenskap sodat laasgenoemde behulpsaam kon wees in die hanteering van 

oortreders. In die verlede was hierdie proses hoofsaaklik deur die 

gevangenisowerhede selfhanteer sonder veel inmenging deur die gemeenskap. 

~ Bekendstelling van korrektiewe toesig 

Die Minister het verder in die debat gese: 

"... 'n missie (is) geldentifiseer . . . naamlik om ('n) gemeenskapsorde en 

veiligheid te bevorder deur effektiewe beheer uit te oefen oor oortreders wat 

met die nodige hofsanksie onder korrektiewe toesig in die gemeenskap 

geplaas is en tweedens die aanhouding van gevangenes op die mees koste

effektiewe en mins beperkte wyse" (Hansard no. 15:6 - 10 Mei 1991 kolom 

9258). 

Die gemeenskapsorde waarna die Minister verwys, is dat die veiligheid van die 

gemeenskap verseker kan word deur huisarres waaronder 'n oortreder verkeer. Indien 

effektiewe beheer oor die oortreder uitgeoefen is, hierdie wyse van kontrole meer 

koste-effektief as die van gey~ngenissetting sal wees. Daarmee saam is die beperking 
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wat op sommige oortreders geplaas sou word me 'n totale afsondering van 

gemeenskaps- en gesinslewe nie. 

Korrektiewe toesig ontvang gevolglik wetlike status omdat dit 'n hofsanksie is wat 

voltrek kan word. 

~ Gemeenskapsbeskerming 

Gemeenskapsbeskerming is belangrik vir beheer oor die oortreder ender korrektiewe 

toesig. 

Die Minister het vervolgens gese: 

" ... ons moet steeds diegene wat binnekant gehou moet word, binnekant hou 

en diegene wat inderdaad rehabiliteerbaar is, binne hulle gemeenskappe 

rehabiliteer of probeer rehabiliteer" (Hansard no. 15:6 - 10 Mei 1991 kolom 

8259). 

Die Minister het hiermee gekonstateer dat nie alle oortreders onvoorwaardelik in die 

gemeenskap vrygelaat kan word nie en dat gevangenissetting steeds 'n plek het. 

Korrektiewe toesig is ingestel vir diegene wat in die gemeenskap rehabiliteerbaar is en 

graag gehelp wil word. Dit impliseer dat seleksie moet plaasvind deur assessering om 

'n skeiding tussen tipe oortreders te maak sodat gemeenskapsveiligheid nie bedreig 

word nie. 

~ Aanspreek van oorbevolkte gevangenisse 

Mnr WJ Meyer, LP (Robertson) het in sy toespraak tydens dieselfde debat ender 

andere gese: 

"Wat oorbevolking betref, wil ek dadelik se dat dit wat ten opsigte van 

alternatiewe vonnisopsies deur die Witskrif in die vooruitsig gestel word, 

werklik 'n positiewe stap is" (Hansard no. 15:6 - lO Mei 1991 kolorri 8266). 

Mnr DJ Dalling, LP (Sandton) het in sy toespraak tydens die debat die volgende gese: 
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"Die instelling van korrektiewe toesig, met ander woorde, 'n meer intensiewe 

vorm van proef, en die geleidelike instelling van verligte altematiewe 

vonnisse, sal heelwat doen om die gevangenisbevolking aansienlik te verlaag, 

miskien selfs met tussen 15 % en 20 %. Die stelsel sal baie voordelig vir 

sowel die gevangenes as die gemeenskap wees" (Hansard no. 15:6 - 10 Mei 

1991kolom8274). 

Die verwagte verlaging in die gevangenisbevolking was 'n belangrike oorweegrede vir 

die instelling van korrektiewe toesig in Suid-Afrika en daar is groot optimisme daaroor 

uitgespreek. Die positiewe ingesteldheid was gegrond op die feit dat 'n aansienlike 

getal oortreders in die gemeenskap behandel sou word. Sodanige stap sou ook 

aansienlike verligting vir die gevangenisowerheid tot gevolg he. 

Daar is besef dat aanpassing by plaaslike omstandighede moes plaasvind om 

korrektiewe toesig 'n effektiewe en 'n werkbare vonnisopsie te maak. Sonder hierdie 

noodsaaklike aanpassing sou positiewe resultate soos die uitskakeling van residivisme 

nie behaal word nie. 'n Belangrike oogmerk vir die instelling van korrektiewe toesig 

was om die spiraal van misdaad te verbreek en daarmee die rehabilitasieproses te 

verwesenlik. Alleen wanneer hierin geslaag is, sou die gevangenisbevolking verlaag 

word en korrektiewe toesig 'n effektiewe en doelmatige altematiewe opsie wees. 

2. 7.2 Beginsels van korrektiewe toesig 

Die Witskrif oor die Uitbreiding van die missie van die Departement van 

Korrektiewe Dienste en die instelling van korrektiewe toesig as 'n alternatiewe 

vonnisopsie van 6 Mei 1991 (WP D-91) spel bepaalde beginsels oor die altematiewe 

beskikkingsmoontlikheid uit. 

Die beginsels is soos volg: 

~ Korrektiewe toesig is volwaardige vonnis 

Die Minister het die volgende stelling gemaak (Hansard 6 - 10 Mei 1991) om die 

belangrikheid van korrektiewe toesig as straf te beklemtoon: 
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"'n baie belangrike hoek van straf: is naamlik die straf self'. 

Korrektiewe toesig impliseer geensins dat daar ligtelik met die oortreder gehandel gaan 

word nie, maar dat die voile impak van straf daardeur toegepas sal word. 

Die Witskrif ( 1991 : 23) bevestig dat: 

Die Wetsontwerp wysig onderskeidelik die Wet op Gevangenisse, 1959 en 

die Strafproseswet, 1977. In laasgenoemde wet word voorsiening gemaak vir 

die strafoplegging van korrektiewe toesig as altematiewe 

beskikkingsmoontlikheid. 

Die vonnisopsie word in die gemeenskap uitgevoer sander om die samelewing aan 

gevaarlike oortreders bloat te stel. Die grense van die gevangenis word met die 

vonnisopsie uitgebrei om vir 'n kategorie oortreders voorsiening te maak wat daarvoor 

kwalifiseer. 

Programaanbieding, slagoffeivergoeding en indiensplasing (Witskrif 

1991:17) 

Die Minister het die volgende gese met verwysing na korrektiewe toesig: "Dat daar 

innoverend gedink moet word" (Hansard 6 - 10 Mei 1991 ). 

Met hierdie stelling word gei'mpliseer dat daar met die oog op korrektiewe toesig 

oorspronklik gedink moet word om programme vir oortreders aan te hied. Die 

aanbieding van programme en ander tegnieke hied uitdagings aan die uitvoerders van 

die vonnisopsie. 

Uitdagings wat aan die amptenary gestel word, is om vindingryke programme saam te 

stel wat die oortreder van hul misdadige neigings kan laat afsien. 'n Verskeidenheid 

programme kan in hierdie verband aangebied word om oortreders se behoeftes aan te 

spreek. Daarom behoort daar nie op 'n stereotipe wyse te werk gegaan word nie, 

maar met ondememingsgees in belang van die oortreder en die gemeenskap. 
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~ Gemeenskapstabiliteit en assessering voor vonnis (Witskrif 1991:18-19) 

Die missie en ondersteunende strategie van die Departement van Korrektiewe Dienste 

1s: 

"Om gemeenskapsorde en -veiligheid te bevorder deur die beheer oor, 

aanhouding en hantering van gevangenes en persone onder korrektiewe 

toesig op die mees koste-effektiewe en mins beperkende wyse" (Witskrif 

1991:9). 

~ Rehabilitasie 

Rehabilitasie kan die beste plaasvind in die gemeenskap waar die gevangene sy 

toekomstige lewe moet lei (Witskrif 1991:8). 

\, 

'n Belangrike stelling 1s tydens die begrotingspos 10 (Hansard 6 - 10 Mei 1991) 

gemaak wat Jui: 

"diegene wat inderdaad rehabiliteerbaar is, binne hulle gemeenskappe (sal) 

rehabiliteer of pro beer rehabiliteer" (word). 

Die belangrikheid van die stelling is dat die oortreder wat vir korrektiewe toesig 

kwalifiseer inderdaad rehabiliteerbaar moet wees. Dit is 'n baie duidelike kwalifikasie 

vir korrektiewe toesig dat potensiele kandidate geassesseer word alvorens korrektiewe 

toesig oorweeg word. 

Die oortreder moet 'n begeerte he om te rehabiliteer. Alhoewel dit op die oog af 'n 

vrywillige proses is, is daar dwang aan die vonnisopsie gekoppel. Dwang is daarin 

opgesluit dat 'n oortreder in alle opsigte aan die voorskrifte van korrektiewe toesig 

moet voldoen. Hierdie kriteria onderskei korrektiewe toesig van antler 

gemeenskapsgebaseerde vonnisopsies waar die oortreder sonder enige duidelike 

voorwaardes in die gemeenskap vrygelaat word. 
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Die beginsel van probeer rehabiliteer impliseer dat nie net die oenskynlike geskikte 

kandidate gekeur gaan word nie, maar dat alle oortreders 'n billike geleentheid gegun 

word. Hierdie beginsel geld nie net ten opsigte van oortreders wat staan om gevonnis 

te word nie, maar ook vir die wat reeds gevangenisstraf uitdien. 

Korrektiewe toesig is daarom 'n proses waar rehabilitasie in die gemeenskap plaasvind. 

Om gemeenskapsrehabilitasie te laat slaag, moet streng dissipline gehandhaaf word wat 

'n belangrike komponent van korrektiewe toesig is. Eksteme, sowel as inteme beheer, 

is daarom belangrik by die toepassing van korrektiewe toesig. In die lig hiervan moet 

die rehabilitasiepotensiaal van die oortreder met 'n groot mate van akkuraatheid 

geassesseer word. 

~ Grade in die toepassing van die stelsel {Witskrif 1991:16-17) 

Die volgende beginsel is gedurende die debat rakende korrektiewe toesig (Hazard: 6 -

10 Mei 1991) ten opsigte van grade in die toepassing van die stelsel uitgelig: 

"die beskerming van die publiek" (is belangrik). 

Die behoefte van die gemeenskap is dat 'n hoe prem1e op die beskerming van 

veiligheid geplaas word en dat daar streng beheer oor die oortreder onder korrektiewe 

toesig uitgeoefen word (Witskrif 1991 : 1 7). 

Die gemeenskap behoort teen die gevonnisde oortreder beskerm te word deur middel 

van grade van monitering en huisarres wat toegepas word. Die feit dat sekere 

oortreders nie in aanhouding verkeer nie, beteken nie dat daar met misdadige neigings 

voortgegaan kan word nie. Deur middel van kontroleringsmetodes moet verseker 

word dat die gemeenskap nie aan potensiele gevare blootgestel word nie. Die grade 

van toepassing is die van minimum, medium en maksimum monitering asook huisarres 

soos deur die Witskrif voorgestel is. 

Afname in misdaadvoorkoms en gevangenisbevolking 
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Met die toepassing van korrektiewe toesig word beoog om die gevangenisbevolking 

aansienlik te temper. Dit behoort positiewe resultate te toon en sal eweneens die druk 

op die vraag na gevangene akkommodasie op die langtermyn verlig (Witskrif 

1991:11). 

Genoemde beginsel sluit aan by die stelling wat tydens die Begrotingsposdebat 10 

(Hansard 6 - 10 Mei 1991) gemaak is: 

dat die oortreder oor die vermoe, voornemens en begeerte beskik om die 

slagoffer van die misdaad te vergoed 

die prognose van die gevangene om suksesvol by die gemeenskap in te skakel 

en of die nodige steunstrukture teenwoordig is (Van der Merwe 1991 :93). 

2.8 Straforientering rakende Korrektiewe toesig 

2.8.1 Gemeenskapsdiens 

Gevangenes kan gemeenskapsdiens doen "om ook verder misdade te kan voorkom''. 

Deur die toepassing van korrektiewe toesig word verseker dat 'n oortreder nie verdere 

misdade pleeg nie, en daarom is dit sekondere misdaadvoorkoming deurdat 'n 

verlaging in die gevangenisbevolking teweeg gebring kan word. Laasgenoemde kan 

slegs vermag word indien die oortreder van sy vorige lewenspatroon en misdadige 

neigings afsien deur inskakeling by korrektiewe toesigprogramme. 

Indien 'n oortreder van sy vorige gedragspatrone afsien en nie verdere misdade pleeg 

nie, word dit aanvaar dat rehabilitasie plaasgevind het. Die voortsetting van misdadige 

gewoontes, wat residivisme impliseer, word as onsuksesvolle rehabilitasie beskou. 

Die afwesigheid van verdere misdade is dus 'n belangrike indikator en 'n veranderlike 

in die bepaling van sukses met oortrederbehandeling. Die voorkoming van verdere 

misdade impliseer ook dat die Suid-Afrikaanse misdaadpatroon geleidelik moet daal. 
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2.8.2 Die rasionaal rakende die vonnis 

Volgens Cilliers ( 1984 : 317) is dit nodig dat 'n land wat van voorneme is om 'n stelsel 

te inisieer, eers deeglik oor die rasionaal van die voornemende stelsel moet besin. 

Hierdie stelling is met die oog op misdaadkompensasie gemaak, maar is ook van 

toepassing op die implementering van korrektiewe toesig. Die vrae waaroor 

duidelikheid verkry behoort te word, is waarom is die stelsel ingestel en op welke basis 

funksioneer die stelsel. 

Hiermee saam moet die bedoeling van die wetgewer duidelik en beskrywend wees en 

moet die rasionaal vir die implementering implisiet en die ratio van die wet uitgespel 

word (Cilliers 1984: 317). 

Die ratio is volgens Steyn (1981 :278) die rede waarom 'n wet uitgevaardig is: 

"Maar die ratio van die wet en die bedoeling van die wetgewer hang so nou 

saam - wat die ratio nie dek nie, kan nouliks bedoel gewees het ... " 

"As die ratio van die wet wegval, val die wet self ook weg". 

Die ratio is die hoofrede of agtergrond van die wet, of hoekom 'n wet ingestel is. Dit 

is ook die oorweging wat aanleiding gegee het tot die wet of bevat die wil van die 

wetgewer. Volgens Steyn (1981:27) "is dit die gedagte-inhoud wat blyk uit die 

woorde van die wet en uit ander toelaatbare aanwysings". 

Die wet sluit die hele gemeenskap in en geen individu word daarvan uitgesluit nie. 'n 

Wet is 'n algemene voorskrif en is nie net beoog vir bepaalde individue nie, maar die 

hele samelewing en daarom is dit voldoende as die ratio die gemeenskap pas. By die 

toepassing van 'n algemene wet word daar dus nie 'n uitsondering gemaak nie, 

andersins moet die uitsluiting van individue deel van die wetgewing uitmaak (Steyn 

1981 : 29). Indien uitsonderings gemaak word, word daardeur weer bepaalde 

verhoudinge geskep wat opnuut deur voorskrifte gereel moet word. 
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Die rasionaal van die wetgewer in die onderhawige geval was om korrektiewe toesig 

as 'n gemeenskapsgebaseerde straf vir alle oortreders wat daarvoor kwalifiseer. Die 

staatsdepartement wat getaak is met die tenuitvoerlegging van korrektiewe toesig is 

die Departement van Korrektiewe Dienste. 

2.8.3 Vrylating van 'n oortreder in die gemeenskap 

Korrektiewe toesig is veral ingestel om die groot getal korttermyn gevangenes in 

aanhouding te verminder. Gevangenisontvolking kan hoofsaaklik toegepas word op 

oortreders wat 'n vonnis van minder as ses maande tot 2 jaar gevangenisstraf uitdien. 

Die Wysigingswet rakende Korrektiewe Dienste en Toesig, 1991 gaan egter verder en 

sluit ook daardie gevalle in wat 'n vonnis van vyf jaar en minder uitdien. Hierdie 

vergunning hou nie daar op nie, maar sluit ook daardie gevalle in wat nog vyf jaar van 

'n langtermyn vonnis oor het om uit te dien. Selfs die wat lewenslange gevangenisstraf 

uitdien word dus uiteindelik in aanmerking geneem. 

Die rasionaal hieragter is dat die vonnisoplegger tydens straftoemeting selde in staat is 

om 'n voorspelling te maak of 'n gevangene op 'n vonnis sal reageer. Die 

gevangenisowerhede het deurlopend met die gevangene kontak en kan dus evalueer of 

dit 'n verdienstelike gevalle al dan nie is om vir korrektiewe toesig te kwalifiseer 

(Neser 1992:11). 

Alvorens daar om die vergunning van vroee vrylating aanspraak gemaak kan word, 

word 'n gemotiveerde aanbeveling by die hof of die hoof van die gevangenis ingedien. 

Bepaalde faktore wat die volgende insluit, word in aanmerking geneem tydens die 

aansoek om korrektiewe toesig: 

of die gevangene tydens die uitdiening van vonnis positief op behandeling 

binne die gevangenis gereageer het 

of die gevangene berou toon oor die misdaad wat gepleeg is asook of daar 

werklik gedragveran~ering en insig ingetree het 



50 

die strafword vir 'n wye reeks oortredings as 'n afbrekende strafmaatreel in 

sy wydste sin beskou, daarom is na sinvolle vonnisopsies gesoek. 

Korrektiewe toesig is daarom 'n poging om die probleem verbonde aan straf en die 

hantering van die geringe oortreder in die regspleging te vereenvoudig. Daarmee saam 

moet dit ook die probleme wat eie is aan gevangenisstraf uitskakel (Kri.igel

werkkomitee-verslag 23 April 1991: 13-15). Straf moet as afskrikking dien maar die 

oogmerk moet ook gehandhaaf word om die oortreder te .rehabiliteer. Deur middel 

van gemeenskapsdiens binne korrektiewe toesig word 'n wye reeks strafdoelwitte 

aangespreek (Witskrif 1991). Die wetgewer het daarom nie lukraak tot die instelling 

van korrektiewe toesig ingestem nie (Hansard no. 15:6 - 10 Mei.1991), maar deeglik 

oor die daarstelling van hierdie gemeenskapsgebaseerde vonnisopsie besin voordat 

korrektiewe toesig op die Wetboek geplaas is. 

Die belangrikheid van 'n verantwoordelikheidsin by die oortreder is beklemtoon, 

naamlik om skade wat teenoor die gemeenskap aangerig is, te herstel. 'n Belangrike 

beginsel hieragter is dat die oortreder 'n regstellende aksie teenoor die gemeenskap 

uitvoer en sodoende weer 'n aanvaarbare lid van die samelewing word. Hierdie aspek 

is op die volgende rasionaal gebaseer, wat in die saak S v Khumalo en andere 1984 (3) 

SA 327 (A) deur Regter Goldstone toegelig is: 

"Gemeenskapsdiens behels dat die oortreder in die gemeenskap aanbly en nie 

in gevangenisaanhouding verkeer nie. Nieteenstaande dat daar in die tweede 

plek vergoeding aan die gemeenskap gedoen word, kan die oortreder 

voortgaan om sy gesin te versorg (en met 'n normale lewe voortgaan). 

In die derde instansie verrig die oortreder die <liens gratis aan die 

gemeenskap, maar in sy vrye tyd". 

Op hierdie wyse word die gemeenskap se behoefte aan vergelding bevredig deurdat die 

oortreder gedeeltelik vergoed vir die skade wat deur afwykende optrede berokken is. 

Gemeenskapsdiens was met die instelling van korrektiewe toesig reeds 'n bekende 

begrip asook 'n aanvaarbare vonnis en is ingevolge artikel 297(1)(a)(i)(cc) van die 
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Strafproseswet, 1977 opgele. Hierdie vonnis was dan aan 'n opgeskorte vonms 

gekoppel. Binne die konteks van· korrektiewe toesig vorm gemeenskapsdiens saam 

met huisarres en monitering die kem van die vonnisopsie (Terblanche 1992:257). 

Die rasionaal van gemeenskapsdiens as deel van korrektiewe toesig 1s dat 

gevangenisstraf vermy word. Dit 1s ook die bedoeling van die wetgewer dat 

boetedoening wel moet plaasvind. In die Strafproseswysigingswet, 1986 is reeds 

bepaal dat gemeenskapsdiens 'n alternatief tot korttermyn gevangenisstraf sal wees. 

Volgens die Witskrif ( 1991: 16) sal daar van elke persoon onder korrektiewe toesig 

vereis word om 'n bepaalde aantal ure gemeenskapsdiens in hul eie vrye tyd te !ewer. 

Gemeenskapsdiens kan gelewer word by instellings soos stadsrade, hospitale of enige 

ander instelling wat in belang van die gemeenskap funksioneer en wat uit openbare 

fondse gefinansier word. 

2.8.4 Rehabilitasie 

In die debat rakende korrektiewe toesig in die parlement op 10 Mei 1991 is telkens 

verwys na die rehabilitasie van die oortreder (Hansard no. 15 kolom 8273). 

Rehabilitasie van oortreders verwys na die verbetering in lewenspatroon, opheffing 

deur verbeterde seltbeheersing, aanvaarding van groter verantwoordelikheidsin en om 

wetsgehoorsame lede van die samelewing te raak. Oortreders word gevolglik 

aanvaarbare burgers van die gemeenskap deurdat 'n persoonlikheidsverandering intree 

wat weer sin en betekenis in die normatiewe lewe openbaar. Sonder 'n betekenisvolle 

misdaadvrye lewensverandering kan daar nie berou of insig in eie krirninele gedrag by 

'n oortreder wees nie. 

Die drie fasette van strafoplegging is: 

die oortreder 

die rnisdaad 

die belange van die gemeenskap (Du Toit 1981 :253). 
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Aldrie hierdie fasette behoort by vonnisoplegging in aanmerking geneem te word, maar 

veral by korrektiewe toesig. Die howe het in korrektiewe toesig 'n meganisme wat 

gebruik kan word wat tot die rehabilitasie van 'n oortreder kan hydra en aldrie aspekte 

aanspreek. 

Korrektiewe toesig is ook 'n "swaar straf' wat die moontlikhede tot 

gedragsverandering daarin opgesluit hou wat deeglik ontgin behoort te word. 

2.8.5 Etikettering 

Die herinskakeling van 'n oortreder nadat gevangenisstraf ·uitgedien is, is 'n 

traumatiese ervaring omdat 'n stigma aan verwydering uit die gemeenskap gekoppel is. 

Die rasionaal agter die instelling is om 6f etikettering uit te skakel 6f te verminder deur 

die aanbly in die gemeenskap. 

Mnr GB Myburgh, LP het in die debat rakende korrektiewe toesig die volgende gese: 

'"n Gemeenskapsgebaseerde vonnis het die voordeel dat die oortreder sy 

werk kan voortsit, sy familiebande versterk en iets positiefs vir die 

gemeenskap kan doen en sodoende sy gevoel vir e1e waarde verhoog" 

(Hansard no. 15:6 - 10 Mei 1991kolom8271). 

Van der Merwe (1991:93) noem dat korrektiewe toesig 'n poging is om probleme 

verbonde aan straf van sekere kategoriee oortreders te hanteer. Dit sluit die 

etikettering van die oortreder in. 

Die feit dat die oortreder ekonomies produktief in die gemeenskap aanbly en die 

verantwoordelikheid van gesinsonderhoud steeds aanvaar, werk dit 

gesinsverbrokkeling as 'n negatiewe faktor tee. Korrektiewe toesig dra daartoe by dat 

die selfwaarde verhoog word en manifesteer 'n belangrike rasionaal van korrektiewe 

toesig. 
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Eiewaarde verhoging hied die oortreder die geleentheid om positief met die I ewe voort 

te gaan. Deur korrektiewe toesig vind nie dieselfde mate van beletsel van die 

oortreder soos in die geval van gevangenissetting plaas nie. Die beginsel word verder 

versterk deurdat geen heraanpassing in die gemeenskap nodig is nie, veral in gevalle 

waar korrektiewe toesig nie deur gevangenisstrafvoorafgegaan is nie. 

2.8.6 Koste-effektiwiteit en suksessyfers 

'n Belangrike rasionaal agter die instelling van korrektiewe toesig is die besparing van 

staatsuitgawes teenoor die hoe aanhoudingskoste van die gevangenisbevolking. 

Die Minister van Justisie en Korrektiewe Dienste het in sy. toepsraak oor die 

Begrotingspos 10 ender andere die volgende rakende korrektiewe toesig gese: 

" ... die gevangenisbevolkingsaanwas en die uitwerking wat stygende koste op 

die begroting (het). . .. die penologiese stelsel wat in verskeie ander lande 

toegepas word ... gelyktydig (op) verskillende fasette kon hanteer: 

aanhoudingskoste en gevangenisbevolking kan verlaag ... " (Hansard no. 15:6 

- 10 Mei 1991 kolom 8258). 

'n Verdere motivering vir die instelling van korrektiewe toesig is: 

" ... dat dit die Staat Victoria in Australie (A) $40,000 per capita gekos het vir 

diegene wat in aanhouding verkeer. Vergeleke hiermee, het toesighouding 

van gevangenes wat ender huisarres verkeer, slegs (A) $1,800 beloop. Die 

penologie sal hierin 'n groot mate deur die ekonomiese werklikhede van die 

tyd bei:nvloed word" (Hansard no. 15:6 - 10 Mei 1991 kolom 8297-8298). 

Die Adjunk-minister van Korrektiewe Dienste (Hansard no. 15:kolom 8300-8301) het 

in dieselfde debat ter motivering aan korrektiewe toesig gese: 

"Dat beskikbare inligting daarop dui dat korrektiewe toesig meer effektief as 

gevagenisstraf is. In Japan is 70 % van die korrektiewe toesigprogramme 

suksesvol voltooi, i~ Georgie was dit byna 90 % en in Nederland was dit ook 

90%. 
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Wat meer belangrik is, is dat residivisme afgeneem het en dat 80 % van die 

persone wat die sogenoemde "skok aanhouding" -program in Georgie 

deurgemaak het, nie weer in die gevangenis opgeneem is nie." 

Die besparing vind veral plaas ten opsigte van versorging, personeelvoorsiening en 

oprigtingskoste van gevangenisse. Die eenheidskoste van korrektiewe toesig word 

be"invloed deur die aantal gevalle per korrektiewe beampte asook 

rehabilitasieprogramme wat aangebied word. 

Die instelling van korrektiewe toesig as vonnisopsie is ter uitbouing van 'n meer 

ekonomiese penologiese stelsel. Hiermee saam gaan die optimalisering van alle 

beskikbare hulpbronne vir die daarstelling van 'n infrastruktuur om die vonnisopsie te 

laat slaag (Witskrif 1991 ). 

2.9 Samevatting 

Die rasionaal agter die instelling van korrektiewe toesig is om die nadelige effekte van 

gevangesetting insluitende hoe koste daaraan verbonde, oorbevolking, negatiewe 

uitwerking op die oortreder, teen te werk. Die verwagting is dat korrektiewe toesig 

groter psigologiese voordele soos die behoud van 'n positiewe selfbeeld en gesindheid 

vir laasgenoemde inhou. 

Die direkte voordele vir die oortreder is dat algehele vryheidsontneming nie plaasvind 

nie, gesinsverbrokkeling word nie aangemoedig nie en ekonomiese ontberinge word 

vermy. Die negatiewe faktore verbonde aan direkte gevangesetting word geelimineer 

met potensiele positiewe faktore wat dit vir die individue en gemeenskap inhou. 

Die gemeenskap word bevoordeel deur die gratis gemeenskapsdiens wat uitgevoer 

word sowel as die besparing van staatsuitgawes deurdat oortreders wat nie 'n 

gevaarrisiko is nie teen 'n laer tarief gerehabiliteer word. Langs hierdie weg word 

gepoog om oorvol gevangenisse ook te verlig. 
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Die rasionaal van korrektiewe toesig is dus 'n vonmsops1e wat die gedeeltelike 

ontvolking van die gevangenisse ten dee) het en die gemeenskap betrokke wil maak 

met die tenuitvoerlegging van die straf Waar gevangenisstraf in die verre verlede as 

alternatiefvir wrede strawwe gedien het, is alternatiewe vonnisopsies tans die soeke na 

oplossings vir gedwonge afsondering in gevangenis. 



HOOFSTUK3 

DIE ONTWIKKELING EN FUNKSIONERING TEN OPSIGTE VAN DIE 

TOEPASSING VAN KORREKTIEWE TOESIG IN DIE VERENIGDE STATE VAN 

AMERIKA 

1.1 INLEIDING 

In die vorige hoofstuk is die rasionaal rakende korrektiewe toesig bespreek en in hierdie 

hoofstuk word die toepassing van korrektiewe toesig in die Verenigde State van Amerika 

onder die vergrootglas geplaas. 

Korrektiewe toesig is 'n volwaardige vonnis van toesighouding oor oortreders buite die 

gevangenis om gedragsverbetering teweeg te bring sonder die bedreiging van 

gemeenskapsveiligheid. Daarom is korrektiewe toesig 'n alternatief tot gevangenisstraf wat 

die oortreder toelaat om met 'n normale lewe voort te gaan. Vrylating in die gemeenskap 6f 

voor 6f na skuldigbevinding 6f uit 'n gevangenis is aan bepaalde voorwaardes gekoppel. Die 

vonnisopsie is dus nie 'n onvoorwaardelike vrylating nie, maar een met duidelik uitgespelde 

voorwaardes. 

Toepassing van neergelegde voorwaardes het gedragsverbetering ten doel. Hierdie situasie 

laat hulpverleningsrolspelers ruimte binne die toesighoudingsproses deur gebruikmaking van 

konstruktiewe verhoudinge om rehabilitasie te bewerkstellig. Die progressiewe ontwikkeling 

van die Amerikaanse regstelsel het grootliks bygedra dat korrektiewe toesig aldaar vinnig 

ontwikkel het. Hierdie situasie is bewerkstellig deur die innoverende toepassing van 

gemeenskapsgebaseerde vonnisopsies deur straftoemeters. Straftoemeters in Amerika is nie 

huiwering om inisiatief aan die dag te le om met vonnisoplegging te eksperimenteer nie. In die 

lig van hierdie uitgangspunt word die ontwikkeling en toepassing van korrektiewe toesig in die 

Verenigde State van Amerika ondersoek. 
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3.2 Historiese ontwikkeling van gemeenskapsgebaseerde vonnisopsie 

Gemeenskapsgebaseerde vonnisoplegging het sy oorsprong gedurende 1864 gehad met die 

baanbrekerswerk wat deur die penoloog John August geloots is. Dit is daarom ook reg <lat 

August as die vader van die gemeenskapsgesentreerde vonnisopsies getipeer word. August se 

invloede en rigtinggewende denke het daartoe gelei dat die Staat Georgie gedurende 1956 

amptelik met 'n stelsel van ondertoesigstelling begin het en in 1974 aanleiding gegee het tot 

die skepping van afwendingsentra. Gedurende 1982 is die vonnisopsie van intensiewe 

toesighouding (Intensive Probation Supervision) in Georgie gei'mplementeer wat 'n uitbreiding 

van ondertoesigste11ing was. In 1983 is nog 'n spesiale altematief vir gevangenisstraf 

daargestel in die sin dat toesighouding voorafgegaan kan word deur 'n kort periode van 

aanhouding. Die skokaanhouding saam met toesighouding is in 1987 verder uitgebrei deurdat 

drie moniteringsmetodes tot toesighouding bygevoeg is. Hierdie metodes is huisarres, 

elektroniese monitering en toesighouding saam met aanhouding in 'n sentrum. 

Altematiewe vonnisopsies het steun ontvang weens die groeiende gevangenisbevolking in 

Amerika. Sedert 1850 het die gevangenisbevolking in die Verenigde State van Amerika met 

byna 800 % gestyg en veral die afgelope 20 jaar het die gevangenis grootliks toegeneem 

(Zimring & Hawkins 1991: 63). Tussen 1984 en 1988 het die gevangenisbevolking in 

Amerika teen 'n gemiddelde koers van 8,8 % toegeneem. Met hierdie groeikoers is voorspel 

dat die gevangenisbevolking in 1994 reeds 1 000 000 gevangenes in aanhouding sal wees 

(Rosenfeld & Kempf 1991: 487). Die gevangenisbevolking in Amerika verwys gewoonlik na 

gevangenes wat in federale instellings verkeer. Hierdie getalle sluit normaalweg nie die in wat 

hulle in plaaslike aanhoudingsfasiliteite bevind nie. Tog raak die oorbevolking van die 

Amerikaanse gevangenisse nie net die federale gevangenisse nie, maar ook die van plaaslike 

inrigtings (Sawton 1988: 16). Tans is gevangenisse in die Verenigde State van Amerika 

gemiddeld 126 % beset in terme van die geraamde kapasiteit (The Correctional Year book 

1997: 17). 



58 

Namate die korrektiewe verwagtinge onbevredig gelaat is ten spyte van die mees gevorderde 

rehabilitasieprogramme wat in Amerikaanse gevangenisse aangebied is, is daar bevind dat twee 

belangrike faktore tydens die totale afsondering in die gevangenis ontbreek, naamlik die 

gemeenskap en die gesin. Volgens Abadinsky (1992 : 104) is die genoemde twee faktore nie 

in die rehabilitasieprogram buite rekening gelaat nie, maar wel in 'n afgesonderde situasie. 

Daar is hoofsaaklik op die nadelige invloede van subkulture wat teenwoordig is, 

gekonsentreer. Hierdeur het daar 'n verskuiwing weg van afsondering na 'n "nuwe" 

benadering van "gemeenskapsgebaseerde korreksie" plaasgevind. Met hierdie benadering is 

die integrasie probleem wat ontstaan na gevangenissetting uitgeskakel en is die belangrike 

skakel van gesin en gemeenskap ingesien. 

Integrasie na gevangenissetting bepaal grootliks die sukses of mislukking van 

inrigtingstrawwe. Sekere oortreders wat daarom lank uit die gemeenskap verwyderd is, 

ondervind heraanpassingsprobleme veral as dit saam met stigmatisering gaan. Met 

gemeenskapskorreksie word die probleem rakende integrasie uitgeskakel of verminder en 

daarom kan die rehabilitasieproses dan beter plaasvind (Abadinsky, 1992 : 105). 

3.3 Die regsbasis vir toepassing van gemeenskapsgebaseerde vonnisopsies 

Amerikaanse regters geniet groot onafhanklikheid en hoef nie skriftelike redes vir beslissings 

te gee nie daarom word regstoepassers die geleentheid gebied om nie slaafs vorige 

hofuitsprake na te volg nie. 

Tot 1977 moes regstoepassers skriftelike redes verskaf as daar van die neergelegde 

strafriglyne afgewyk is. Dit was die reel tot nadat daar op 15 November 1976 in die distrik 

van Denver in die Staat Colorado bevind is dat dit moeilik is om binne al die strafriglyne 'n 

effektiewe vonnis op te le. Strafriglyne is gebaseer op gemiddelde strawwe wat 'n kompromie 

is tussen die uiterste vonnisse (Reid 1979: 503). Hierdie verslapping van strafriglyne laat die 

diskresie van vonnisoplegging in die hande van die regstoepasser wat nie voor 1977 die geval 
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was me. Tans is alle state in die Verenigde State van Amerika vrygestel van die streng 

navolging van die strafriglyne en word slegs minimum en maksimum strawwe voorgeskryf wat 

bekend staan as die onbepaalde vonnissisteem (Reid 1979: 504). Regstoepassers kan nou 

diskresioner tussen gemeenskapsgebaseerde vonnisopsies en ·gevangenisstraf besluit (Clear 

1989: 47). 

Met die navolging van die strafriglyne kon gemeenskapskorreksie opgele word in plaas van 'n 

vonnis van drie jaar gevangenisstraf Na die instelling van die onbepaalde vonnissisteem is die 

perk tot vyf jaar verhoog (Clear 1989 : 54). Gevolglik kan daar waar gevangenisstraf van tot 

vyf jaar opgele sou word, die moontlikheid van gemeenskapsgeorienteerde vonnisse oorweeg 

word. Daarom het voorsittende beamptes 'n keuse tussen 'n gemeenskapsgebaseerde vonnis 

en gevangenisstraf 

Volgens Clear (1989: 55) kan die voorsittende beampte die volgende faktore in aanmerking 

neem wanneer alternatiewe tot gevangenisstraf oorweeg word: 

of die oortreder spesiale behoeftes of omstandighede het wat 

vonnisoplegging mag bei"nvloed, byvoorbeeld die inskakeling by 

'n behandelingsprogram of ander dienste 

of daar enige behandelingsprogramme beskikbaar is en as dit wel 

toegepas kan word, of institusionalisering uitgeskakel gaan word 

'n belangrike bepalende faktor hierin is die koste verbonde aan 

behandelingsprogramme en onnodige oplegging van gevangenisstraf 

Regstoepassers kan dus gemeenskapsgebaseerde vonnisopsies ople as dit in belang van die 

oortreder en gemeenskap is veral indien alle betrokke partye daarby kan baat vind. Die beste 
'. 

belange van die oortreder en die gemeenskap word by vonnisoplegging in aanmerking geneem. 
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In die Verenigde State van Amerika is die gesag om misdadige gedrag te straf in die federale 

sowel as in die afsonderlike state se wetstoepassing gesetel. Hierdie is 'n aanpassing van die 

Engelse gemene reg (common law) wat aan elke plaaslike wetgewende gesagsowerheid die reg 

gee om oor eie wetstoepassing te beslis. 

Die belangrikste wetsartikels van die Verenigde State van Amerika se Strafkode word 

gevolglik aangehaal. Volgens die federale strafreg magtig artikel 353(a)(2) dat 'n geregtelike 

beampte die volgende elemente in aanmerking kan neem by vonnisoplegging: 

die ems van die misdaad 

uniformiteit in die toepassing van wette 

die beskerming van die gemeenskap teen die pleeg van verdere misdaad 

die nodige dienste wat aan die oortreder beskikbaar is (Verenigde 

State Strafkode, Hoofstuk 18, Artikel 353(a)(2)). 

In die Verenigde State van Amerika word van die term "intermediate sanctions" gebruik 

gemaak wanneer daar na alternatiewe vir gevangenisstraf verwys word. Alternatiewe 

strafmaatreels is 'n bree begrip en sluit verskillende vonnisopsies in, soos korrektiewe toesig. 

Verder word daar voortdurend na strategiee en strukture gesoek om misdadige gedrag aan te 

spreek en te bekamp. Een van die oplossings wat ontwikkel is, is die van 

vonnisopleggingsdoelwitte. Hiermee word die rehabilitasie van 'n oortreder binne 'n minimum 

of maksimum tydperk van aanhouding asook behandeling in die gemeenskap gei'mpliseer. So 

word tydens die behandelings- en rehabiliteringsfase aan die oortreder se agtergrond en 

persoonlike omstandighede aandag gegee (Cole 1987: 479 - 480). 

Alternatiewe vonnisopsies is tussen die oplegging van gevangenisstraf en onvoorwaardelike 

vrylating. Alhoewel daar 'n verskil in die toepassing van korrektiewe toesig in die verskillende 

state van Amerika bestaan, skenk yoorsittende beamptes aandag aan die vonnisopsie as 'n 

oortreder waarskynlik daarvoor kwalifiseer. Die beskikbare strukture en gemeenskapsbronne 
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wat in bepaalde distrikte bestaan en 'n invloed uitoefen op die oplegging van korrektiewe 

toesig is bepalend. Korrektiewe departemente stel programme op waaraan beskuldigdes 

onderwerp word. In state waar meer programme beskikbaar is, word korrektiewe toesig meer 

geredelik toegepas. Die toepassing van korrektiewe toesig in 'n distrik word dus bepaal deur 

die beskikbaarheid van programme in 'n gebied en die voorsittende beampte se ingesteldheid 

daarteenoor (Cole 1987). 

In die distrikte waar programme geredelik beskikbaar is en voorsittende beamptes positief 

ingestel is, gaan meer oortreders onder korrektiewe toesig geplaas word. 

3.3.1 Die toepassing van alternatiewe vonnisopsies 

In die Verenigde State van Amerika bestaan daar nie 'n nasionale beleid en uniformiteit in die 

toepassing van korrektiewe toesig nie (BJS 1989: 2). Elke staat en distrik pas korrektiewe 

toesig toe afhangende van plaaslike omstandighede. Slegs sedert 1989 bestaan daar nasionale 

statistiek oor die toepassing van korrektiewe toesig nadat 'n databank ingestel is (BJS 1989). 

Data vir 1989 oor 100 distrikte wat die 75 grootstes insluit en 37 persent van die bevolking 

huisves asook ongeveer die helfte van die aangemelde misdaad verteenwoordig, dui daarop: 

* 

* 

dat 46 % van oortreders vir een jaar of !anger gevangenisstraf opgele is; 

dus byna die helfte van alle oortreders is vonnis van minder as 12 maande 

opgele 

dat 31 % van oortreders gemeenskapsgebaseerde vonnisopsies opgele is, 

dus byna 'n derde van gevonnisde persone is uit die gevangenis gehou (BJS 

1989: 2). 

Alhoewel daar nie kennis gedra word van die aard en omstandighede van oortredings wat 

gepleeg is nie, is net meer as twee-derdes van die nagevorsde oortreders van 1989 

gevangenisstraf opgele. Daar kan aanvaar word dat die meerderheid van hierdie oortreders 

waarskynlik 'n korter vonnis as vyf jaar opgele is. Nieteenstaande die feit dat slegs 31 persent 
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van die oortreders me gevangenisstraf opgele is me, het dit wel die druk op die 

gevangenisowerhede verlig deur middel van 'n verminderde inwonertal. 

Die publiek wil graag teen misdaad beskerm word, maar teen 'n laer prys as wat die 

gevangeniskoste is en daarom bied alternatiewe vonnisopsies wat korrektiewe toesig insluit, 

die oplossing vir oorbevolking van gevangenisse. Volgens Tonry en Willis (1988: 27 - 29) is 

daar heelwat bekend oor alternatiewe vonnisopsies, maar is daar relatief min oor die 

effektiwiteit van die straf bekend. Probleme wat met die navorsingsmetodes ervaar is, is-veral 

om gerehabiliteerde gedrag betekenisvol te ontleed en te definieer. 

Tonry en Willis (1988 : 30)) noem ook dat die volgende redes dit moeilik maak om 

gemeenskapsgebaseerde vonnisopsies betekenisvol te evalueer: 

Doelwitte van programme word selde duidelik deur die owerheid wat dit 

toepas, uitgespel en gedefinieer. 

Voortspruitend uit voorgaande is dit moeilik om die invloede en gevolge 

van die assesseringsproses te ontleed en betekenisvol te evalueer. 

=> Gevolglik is dit moeilik om die effek en uitwerking op die individu te 

isoleer en te analiseer weens die voortdurende veranderinge wat in 

beleidstoepassing plaasvind. 

Slegs 'n paar programme is reeds geevalueer. 

=> Omdat die evaluerings wat wel uitgevoer is, nie wetenskaplik akkuraat 

gedoen is nie, kan die inligting nie as basislyn-data gebruik word nie. 

3 .3 .2 Verskillende toepassingsmetodes van korrektiewe toesig 
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Daar is verskillende vorms waarvolgens korrektiewe toesig toegepas word, veral met die oog 

daarop om die effektiwiteit daarvan te verhoog. Hoofstuk 18 Artikel 352 (Code of Criminal 

Procedure of the United States of America) magtig korrektiewe toesig na gevangenisstraf, 

maar ruimte word in die toepassing daarvan gelaat. 

Een van die aanpassings wat by korrektiewe toesig aangebring is, is skok-aanhouding. Dit is 

wanneer 'n kort gedeelte van 'n oortreder se vonnis in die gevangenis uitgedien is en hy/sy na 

vrylating onder korrektiewe toesig geplaas word. Die aanhouding vorm deel van korrektiewe 

toesig en die rasionaal hieragter is dat die gevangenisstraf as skok m6et dien (Petersilia 1986: 

61). 

3.3.2.1 Kort periode van aanhouding 

'n Gesplete vonnis is wanneer 'n kort periode in aanhouding deurgebring word. Die 

aanhouding gaan korrektiewe toesig vooraf waarna die res van die straf binne die gemeenskap 

voltrek word. 'n Kort tydperk van aanhouding word gekenmerk deur streng dissipline met 'n 

intensiewe program om bepaalde vaardighede aan te leer. Die aangehoudenes verkeer 

normaalweg 24 uur per dag onder toesig van die korrektiewe personeel waartydens 

gedragspatrone streng gemonitor word. Na vrylating vanuit die aanhoudingsentrum word dit 

van die oortreder verwag om 'n voltydse werk te aanvaar en te behou. Indien dit gelas is, 

moet slagoffervergoeding ook gereeld betaal word; ook word die oortreder verplig om by 

terapeutiese programme in te skakel. Tydens die korrektiewe toesigperiode moet daar ook 

300 uur gemeenskapsdiens verrig word en onderhoud gereeld aan afbanklikes betaal word. 

Byna 'n derde van alle oortreders wat onder korrektiewe toesig gestel word, dien ook 'n kort 

periode van gevangenisstrafuit. Hierdie situasie kom veral in State soos Georgie, Idaho, New 

Jersey, Tennessee, Utah en Vermont voor (BJS 1988: 96). 

Nieteenstaande die feit dat die gesplete vonnis reeds sedert 1987 toegepas word, is dit nog 

steeds nie sistematies nagevors en geevalueer nie. Daarom is dit moeilik om te bepaal of daar 
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wel 'n verskil in die resultate was, veral teenoor daardie gevalle wat slegs onder korrektiewe 

toesig geplaas is. 

Afwendingsentrums (division centres) wat vir 'n kort periode van aanhouding bedoel is, 1s 

hoofsaaklik om minder ernstige oortreders tot konformering van samelewingsnorme te 

motiveer. 

3.3.2.2 Hulpprogramkampe en skok aanhouding (Boot Camps) 

Hulpprogramkampe is waar hoofsaaklik jong volwasse oortreders aangehou word en 

waarbinne daar baie streng dissipline toegepas word. Hierdie kampe se dissipline is strenger as 

die van afwendingsentrums. Programme tydens hulpverleningskampe is veral op 

gedragsverandering gerig. Die oortreder word vir 'n periode van tot 90 dae na sodanige 

opleidingskamp gestuur waar sekere lewensvaardighede aangeleer word. By hierdie kampe 

word streng standaarde en militere dissipline toegepas (Georgia Department of Correction 

1991). 

Die hoofdoel van die hulpprogramkampe is om aan howe 'n verdere vonnis alternatief te bied. 

Die skokaanhouding is gewoonlik oor 'n !anger periode as die van afwendingsentrums en een 

waarby daar intensiewe rehabilitasieprogramme ingebou is. In hierdie kampe is daar baie min 

vrye tyd en 'n normale dag is uiters gestruktureerd met liggaamlike oefening, werksopleiding 

en aand ontspanningsprogramme. Alie kampgangers moet aan al die aktiwiteite deelneem. Na 

voltooiing van die kamp word die oortreder onder streng toesig vrygelaat. Hierdie 

hulpprogramkampe word hoofsaaklik ten opsigte van jong volwasse oortreders aangewend en 

na voltooiing word persone m 'n drie maande gemeenskapsaanpassing-toesigprogram 

ingeskakel (Georgia Department of Correction 1991 ). In die volgende state word 

hulpprogram-kampe toegepas: Georgie, Oklahoma en Mississippi (Petersilia 1987). 

Nadat die oortreder die kamp bygewoon het, word hul in die gemeenskap onder korrektiewe 

toesig teruggeplaas om die res . yan die vonnis uit te dien. Beide opsies naamlik 

skokaanhouding en hulpprogramkampe is om aan die oortreder die ems van die misdaad te 
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bevestig, hulle laat ervaar dat strafoplegging afskrikwaarde inhou en hulle te laat besef dat 

rehabilitasieprogramme dee! kan uitmaak van die straf 

Vonnisaltematiewe is ook om aan die gemeenskap te toon dat die voorkoms van misdaad nie 

geduld word nie en dat die dader die geleentheid gegun word om hul Iewenspatroon positief te 

verander. Volgens Petersilia (1987) kan daar weens 'n gebrek aan betroubare data nie bepaal 

word of die metode suksesvol is nie. 

Die oortreder wat vir die vonnisaltematief kwalifiseer moet tussen 17 en 30 jaar oud wees en 

nie vorige gevangenisstraf in 'n volwasse instelling uitgedien het nie. Gevalle mag ook nie aan 

enige fisiese gebrek ly wat verhinder dat daar by die intensiewe program ingeskakel kan word 

nie. Daarby moet die oortreder ook nie aan enige emstige geestelike ongesteldheid ly of 'n 

seksuele misdaad gepleeg het nie. Gedurende die 1992 finansiele jaar het dit $3,81 per 

oortreder per dag by hulpprogramkampe gekos (Georgia Department of Correction 1993). 

Die impak wat die intensiewe programme op die jong volwassenes het, is daarop gerig dat 

dissipline ingeskerp word om gedragsverandering te bewerkstellig. 

3.3.2.3 Korrektiewe toesig na gevangenissetting 

Hierdie opsie is 'n variasie op die gesplete vonnis waartydens 'n oortreder vrygelaat word 

nadat 'n sekere gedeelte van die straf voltooi is. Die oortreder word soms vooraf ingelig 

omtrent korrektiewe toesig wat na vrylating gaan volg, maar meestal dien dit as 'n verassing 

of skok. Daar kan heelwat negatiewe konnotasies aan "skok korrektiewe toesig" gekoppel 

word en dit kanselleer dan die voordele uit wat die vonnisaltematief behoort in te hou 

(Petersilia 1987). 

Korrektiewe toesig moet normaalweg vooraf met die oortreder deurgewerk word om sy/haar 

geskiktheid deur middel van assessering te bepaal. 'n Kandidaat vir korrektiewe toesig moet 

geassesseer en deeglik daarvoor voorberei word. Indien 'n negatiewe reaksie teenoor 

korrektiewe toesig ervaar word, mo~t 'n ander vonnis as die alternatief oorweeg word. Die 
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oortreder behoort 'n positiewe gesindheid jeens die vonnisopsie te openbaar alvorens daarop 

besluit word. Suksesvolle aanpassing tydens korrektiewe toesig word grootliks deur 'n 

oortreder se ingesteldheid daarteenoor bepaal. 

'n Verskeidenheid van opsies kan saam met korrektiewe toesig uitgevoer word soos betaling 

van boetes of slagoffervergoeding en gemeenskapsdiens. 

0 Opie van boetes of betaling van slagoffervergoeding 

Korrektiewe toesig is 'n geleentheid om skade aan 6f die Staat 6f gemeenskap 6f slagoffer te 

herstel. Verhoudinge en situasies wat versteur is, kan na min of meer normaal herstel word 

soos dit voor misdaadpleging was. Hierdie herstel van verhoudinge sluit in die betaling van 

vergoeding aan 'n slagoffer, die gemeenskap of staat vir skade aangerig aan eiendom en/of vir 

mediese onkoste. 

Die betaling van 'n boete is 'n bybelse konsep soos in Eksodus 21 en 22 asook in Levitikus 5 

opgeteken is. In Eksodus 22:3 is opgeteken: "'n Dief moet ten volle vir sy diefstal (misdaad) 

vergoed" (Die Bybel Nuwe Vertaling 1987: 72). Volgens McDonald (1988: 2) het die 

betaling van slagoffervergoeding bepaalde oogmerke. Slagoffervergoeding dra by tot die 

rehabilitasie van die oortreder en die dissipline wat daarmee gepaardgaan en het 'n 

hervormende uitwerking. Slagoffervergoeding bring die misdadiger en slagoffer van aangesig

tot-aangesig met mekaar en sodoende kan die oortreder self sien watter skade deur die 

wandaad aangerig is. Hierdie situasie dien dan as motivering om 'n groter mate van sosiale en 

persoonlike verantwoordelikheidsin te ontwikkel. 

In die Staat Texas word dieselfde model van skadevergoeding aangetref soos in die State 

Georgie en Mississippi. Die salaris van 'n oortreder word deur die werkgewer aan die 

Direkteur van Korrektiewe Dienste oorbetaal deur middel van 'n aftrekorder. Hierdie situasie 

is prakties beter uitvoerbaar as die oortreder 'n voltydse werk het (McDonald 1988). 
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As 'n oortreder wat vergoeding moet betaal, versuim om 'n vaste werk te bekom, kan die 

direkteur die saak of terugtrek of terugverwys na die hof vir bevelwysiging. Die 

bevelwysiging kan dan wees dat die geval na 'n sentrum verwys word of in die gevangenis 

opgeneem word. Volgens McDonald (1989) kan sekere b.esware teen die betaling van 

vergoeding ingebring word: 

* 

* 

Net goed opgeleide persone met 'n stabiele werk kan vergoeding betaal; 

daarom sluit dit 'n bepaalde groep van oortreders van die opsie uit. 

Slegs die sosiaal vooraanstaande persone kan gelas word om 

slagoffervergoeding te betaal. 

In die betaling van slagoffervergoeding is 'n morele aspek opgesluit naamlik dat persone 

andere moet behandel soos hulself graag behandel wil word. Hierin is die rehabilitatiewe 

motief van vergoeding vasgete en enige beginsel anders as die een laat slagoffervergoeding sy 

primere oogmerk verloor (McDonald 1988). 

Boetes en misdaad-/slagoffervergoeding kan in paaiemente oor 'n vasgestelde tydperk afbetaal 

word. Op hierdie wyse is die betaling nie 'n eenmalige vonnis wat opgele is nie, maar die 

oortreder word deurlopend aan die misdaad en straf herinner. Die tydperk van boete

afbetaling hang met korrektiewe toesig saam. Boetedoening vorm 'n kardinale deel van 

korrektiewe toesig volgens Petersilia ( 1987). 

0 Gemeenskapsdiens 

Gemeenskapsdiens gaan ook onder punt 3.4.1(2) bespreek word met die hantering van 

korrektiewe toesig in die Staat Georgie. 

Gemeenskapsdiens is 'n moderne konsep wat in die distrik Alameda in die Staat Kalifornie en 

die Staat Minnesota met die Restitution Program begin is. Hierdie opsie is ingestel sodat 

eiendomsmisdadigers gevangenisstraf kan vryspring (McDonald 1988). 'n Groot aantal 

oortreders kom die kriminele regsisteem in, daarom is gemeenskapsdiens 'n aangewese 
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altematief vir gevangenisstraf en weens hierdie rede neem gemeenskapsdiens in gewildheid in 

Amerika toe (McDonald 1988). Oortreders verrig gemeenskapsdiens normaalweg na ure 

en/of oor naweke gedurende hul vrye tyd. 

Die vergeldingsaspek van gemeenskapsdiens is daarin gelee <lat oortreders die gemeenskap 

vergoed vir misdade wat gepleeg is. Gemeenskappe baat daardeur aangesien die vonnis tot 

gevolg het <lat 'n direkte <liens gelewer word waar <lit andersins nie sou plaasvind nie of <lit 

sou 'n koste-implikasie tot gevolg gehad het (McDonald 1988). 

In die Staat Georgie word gemeenskapsdiens werklik as vergelding beskou ongeag die feit dat 

<lit nie so genadeloos as gevangenisstraf is nie. In die Staat Washington word gedwonge <liens 

aan die gemeenskap as 'n altematief tot gevangenisstraf vir nie-geweldadige oortreders opgele 

(McDonald 1988). 

Die Korrektiewe Departement verskaf toesighoudende mannekrag om 'n nie-winsgewende 

<liens aan staatsinstellings in die gemeenskap te lewer. Volgens McDonald (1988) word 

bepaalde voorwaardes aan die lewering van gemeenskapsdiens gekoppel naamlik: 

=> 'n Betaalde werknemer moet nie deur 'n oortreder wat gemeenskapsdiens lewer, 

vervang word nie. 

=> 'n Beskrywing van die tipe werk wat verrig gaan word, moet aan die oortreder 

gegee word asook die standplaas van die instelling waar die diens gelewer gaan 

word. 

Die instansie waar gemeenskapsdiens staan verrig te word, kan 'n toesighouer 

aanstel om die funksie oor gevalle uit te oefen, andersins word die funksie deur die 

Departement van Korrektiewe Dienste gelewer. 

Die omstandighede waaronder gemeenskapsdiens uitgevoer word, moet dieselfde 

wees as waaronder 'n betc,ialde werker die take sou verrig het. 
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=> Skriftelike verslae moet gelewer word oor gevalle se vordering tydens lewering van 

gemeenskapsdiens. Die verslae word aan die Departement van Korrektiewe 

Dienste gestuur. 

Hierdie beginsels van gemeenskapsdiens word toegepas in die volgende State: Indiana, 

Kansas, Louisiana, Maryland, Ohio, Oregan en Virginie. In die State Illinios en New Jersey 

word gemeenskapsdiens as 'n alternatief aan alle oortreders van dronkbestuur opgele. In die 

Staat Georgie is die oplegging van gemeenskapsdiens nie net beperk tot drank bestuurders nie, 

maar tot alle oortreders van nie-geweldmisdade wat nie-destruktief van aard is. 

Daar is geen beperking op 'n oortreder om oak by antler korrektiewe programme ingeskakel 

te word tydens gemeenskapsdiensverrigtinge nie (McDonald 1988). Die 'dienslewering sander 

vergoeding en as deel van korrektiewe toesig word buite die gevangenis uitgevoer. 

Gemeenskapsdiens is daarom die oortreder se vergoeding aan die gemeenskap wat binne 

korrektiewe toesig bepaalde voordele inhou (Petersilia 1987). 

Toevoegings, waaronder gemeenskapsdiens een is, toon aan die verskillende ops1es wat 

korrektiewe toesig vir die straftoepasser inhou. Metodes van die aard help die 

rehabilitasieproses met 'n oortreder aan. 

3.3.3 Betaling van 'n fooi vir korrektiewe toesig 

Die gewildheid van die instelling vir die betaling van 'n fooi vir korrektiewe toesig neem steeds 

toe. Ongeveer twee-derdes van alle organisasies wat korrektiewe toesigdienste lewer, hef 'n 

fooi. Hierdie fooi maak 'n aansienlike deel van die organisasies se begroting uit so 

byvoorbeeld is dit ongeveer 20 persent van privaatorganisasies en 10 persent van 

staatsdepartemente se inkomste (Wheeler et al 1989). 

Volgens Wheeler et al (1989) kan verskeie vrae oor die betaling van 'n fooi vir korrektiewe 

toesig ontstaan: 
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Gaan oortreders wat waarskynlik gewilliger is om 'n fooi te betaal, meer 

geredelik onder korrektiewe toesig geplaas word as die wat dit nie kan 

bekostig nie? 

Gaan die onderneming van korrektiewe toesigbeamptes wees om die fooi in 

te samel en daardeur die fokus weg vanaf dienslewering na die 

insamelingsfunksie te verplaas? 

Gaan wanbetaling van die fooi noodwendig tot die intrekking van 

korrektiewe toesig aanleiding gee deurdat die oortreder na 'n gevangenis 

verwys gaan word? 

Gaan 'n oortreder noodwendig langer onder korrektiewe toesig gehou 

word as daar in gebreke gebly is om die fooi te betaal? 

Gaan die wanbetaling van 'n korrektiewe toesigfooi rue noodwendig 

aanleiding gee tot die verhoging van gevalle wat uit die program gaan dros 

nie? 

Gedurende 1983 is in die Hooggeregshof in 'n saak Beardon v Georgia (461 U.S. 660) beslis 

dat korrektiewe toesig nie ingetrek mag word weens onbevoegdheid om hierdie fooi te betaal 

nie. Die onbevoegdheid is dus nie noodwendig 'n onwilligheid om te betaal nie. Die betaling 

van 'n korrektiewe toesigfooi is 'n betekenisvolle ontwikkeling maar dit kan nie eenvormig 

teenoor alle gevalle toegepas word nie. 

3.3.4 Lengte van die korrektiewe toesigperiode 

Die tydsduur van korrektiewe toesig as vonnisopsie is belangrik sodat voldoende geleentheid 

vir die rehabilitasieproses gelaat word. Die lengte van die korrektiewe toesigperiode verskil 

van staat tot staat in die Verenigde State van Amerika. Die American Bar Association het 

aanbeveel dat die termyn twee jaar .. vir geringe oortredings en vyf jaar vir ernstige misdade 

moet wees (Wheeler et al 1989). 
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In die Staat Illinios is die korrektiewe toesigperiode vier jaar vir ernstige en een jaar tot dertig 

maande vir minder ernstige oortreding~. In die Staat Texas word die tydperk van 

toesighouding deur die hof vasgestel ongeag die misdaad en straf maar onder geen 

omstandighede is die tydperk langer as 10 jaar nie. Die korrektiewe toesigperiode kan ook 

minder wees as die minimum voorgeskrewe tydperk vir 'n bepaalde oortreding. Die Staat 

Texas is die een staat in Amerika waar die vervroegde terminering van die 

toesighoudingsperiode deur statutere regulasies gemagtig is. Regters geniet in die Staat 

buigbaarheid ten opsigte van die toesighoudingsperiode omdat dit moeilik is om die tydperk 

alreeds by vonnisoplegging vas te stel (Wheeler et al 1989). 

In die Staat Texas kan die toesighoudingsperiode ter enige tyd opgehef word maar slegs onder 

die volgende voorwaardes: 

Nadat die oortreder een derde van die vonnistydperk suksesvol deurloop het of 

twee jaar van die oorspronklike straf voltooi het; watter een ook al die kortste 

periode is. Die hof wat die tydperk bepaal het, kan ook beslis dat toesighouding 

getermineer word. 

In die Staat Illinios kan die hof ter enige tyd die toesighoudingsperiode na aanleiding van die 

oortreder se aanpassing en vordering tydens korrektiewe toesig termineer indien dit so 

aanbeveel word. In die Staat Oklahoma gaan die toesighoudingsperiode normaalweg nie twee 

jaar te bowe nie; slegs as dit in belang van die gemeenskap is of as die oortreder waarskynlik 

beter daaraan toe sal wees met 'n verlengde toesighoudingsperiode (Wheeler et al 1989). 

Die Staat Texas laat die Departement van Korrektiewe Dienste ruimte om self te bepaal of die 

korrektiewe toesigtermyn beeindig kan word; <lit verskil van ander state in Amerika. 

3.3.5 Verbreking van korrektiewe toesigvoonvaardes 

Die verbreking van korrektiewe toesigvoorwaardes 1s die nie-nakoming van gemagtigde 

vereistes wat opgele is. 
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• Artikel 352.3 (Code of Criminal Procedure Act U.S.A.) 

Hierdie artikel bepaal hoe daar teenoor. 'n persoon wat korrektiewe toesigvoorwaardes 

verbreek het, opgetree moet word. 

In die Staat New York word die Code of Criminal Procedure Act, Artikel 352.3 gei'nterpreteer 

dat korrektiewe toesig as strafvorm aan die oortreder die geleentheid hied om 'n 

wetsgehoorsame aanpassing in die gemeenskap te maak. Alhoewel die oortreder se vryheid 

nie ontneem word nie, moet 'n aanpassing in lewensomstandighede ondergaan word· deur 

neergelegde voorwaardes na te kom. 

Die aanpassing en verandering in die lewensomstandighede kan slt:(gs deur intensiewe 

toesighouding bewerkstellig word. Die Departement van Korrektiewe Dienste aanvaar 

verantwoordelikheid om toe te sien dat die voorwaardes van korrektiewe toesig behoorlik 

toegepas word. Genoemde Departement is getaak om die howe van enige verbreking van 

voorwaardes in kennis te stel (Wheeler et al 1989). 

Daar is twee tipes van voorwaardesverbreking naamlik: tegniese en die pleging van 'n verdere 

misdaad. 

Tegniese verbreking van voorwaardes is wanneer enige voorwaarde van 

korrektiewe toesig verbreek is. Dis veral in gevalle van minder ernstige 

voorwaardesverbreking wat nie noodwendig tot die intrekking van 

vergunning soos opneming in 'n gevangenis aanleiding gee nie. 

=> Die pleging van 'n verdere misdaad is nie-tegnies van aard en het die 

pleging van nog misdade tot gevolg. Met hierdie tipe van verbreking moet 

die Departement van Korrektiewe Dienste besondere diskresie aan die dag 

le. 

Met gennge verbreking van korrektiewe toesigvoorwaardes word die oortreder me .. 
noodwendig voor 'n regter gebring nie maar kan die prosedure deur die Departement van 
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Korrektiewe Dienste self hanteer word. Hierdie verbreking behoort egter nie herhaal te word 

sodat dit in 'n tendens ontwikkel nie (Wheeler et al 1989). 

In die State New York en Pennsilvanie het korrektiewe toesigbeamptes die bevoegdheid om 

die verbreking van voorwaardes met toesiggevalle te bespreek. Toesiggevalle kan daarop 

gewys word dat 'n herhaling van voorwaardesverbreking tot die terugverwysing na die hof 

aanleiding kan gee. In die Staat New York word die hof van die verbreking in kennis gestel, 

maar kan die Departement van Korrektiewe Dienste ook regstellende optrede instel (Wheeler 

et al 1989). 

Die gevaar verbonde aan hierdie reeling is dat dit 'n situasie ooglopend toelaat wat die pleging 

van verdere misdaad kan aanmoedig. 'n Teenargument hiervoor is dat dlt moeiliker is om die 

verbreking van voorwaardes te bewys as om 'n kriminele aanklag te bewys. In hierdie situasie 

waartydens die korrektiewe toesigbeampte die geval oor die verbreking van voorwaardes 

moet aanspreek, word 'n kwasie regsprekende rol geskep. In die verband gaan die houding en 

gesindheid van die korrektiewe toesigbeampte van deurslaggewende belang wees (Wheeler et 

al 1989). 

As 'n verdere misdaad gepleeg is en die saak word na die hof terugverwys, word die saak op 

die hofrol geplaas. In sekere gevalle word 'n voorlopige verhoor gehou om te bepaal of dit 'n 

geldige en geregverdige aanklag is. In die Staat Texas word die korrektiewe toesigbeampte 

nie by die voorlopige verhoor toegelaat nie. As die toesiggeval egter versuim om die verhoor 

by te woon, word 'n lasbrief vir inhegtenisname uitgereik. Toesiggevalle kan van die 

bywoning van voorlopige verhore kwytgeskeld word (Wheeler et al 1989). 

Die verbreking van korrektiewe toesigvoorwaardes word in 'n ernstige lig beskou en daar 

word teen oortreders opgetree om as afskrikmiddel te dien. 

3.3.5.1 Voorlopige verhoor 
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Die voorlopige verhoor volg nadat 'n klagte van verbreking van korrektiewe 

toesigvoorwaardes by die hof aanhangig gemaak is. 

• Artikel 352.6 Code of Criminal Procedure Act US.A 

Hierdie artikel bepaal hoe daar tydens die voorlopige verhoor met 'n oortreder gehandel moet 

word. 

By die voorlopige verhoor word die toesiggeval die geleentheid gegun om op die aanklag te 

pleit. Indien 'n pleit van skuldig aangeteken is, word die saak onmiddellik afgehandel. As die 

toesiggeval onskuldig op die aanklag rakende voorwaardesverbreking pleit, moet die regter 

besluit of daar onmiddellik met die saak voortgegaan word en of die oevel verder uitgestel 

gaan word. Ook moet die regter besluit of daar voldoende getuienis rakende 

voorwaardesverbreking is (Wheeler et al 1989). Indien die saak uitgestel is, kan die regter 

gelas dat die toesiggeval of aangehou of op borgtog vrygelaat word of op eie verantwoordelik 

vrygestel word. 

Ingevolge artikel 352.6 (Code of Criminal Procedure Act U.S.A.) berei die Departement van 

Korrektiewe Dienste clan 'n verbreking van voorwaardesverslag vir die hof voor. Die verslag 

bevat 'n opsomming van korrektiewe toesigvoorwaardes, datum van vonnisoplegging en 

feitelike inligting om die verbreking te bevestig. Die verslag word clan by die hof ingedien as 

'n bewysstuk. 

Hierdie verbreking-van-voorwaardesverslag is 'n wetlike hofdokument en bevat inligting oor 

die toesiggeval se gedrag tydens die toesighoudingsperiode. Die aanhaling van 'n datum en 

regstellende optrede deur die korrektiewe toesigbeampte is daarom belangrik (Wheeler et al 

1989). Met die indiening van hierdie verslag is dit nie altyd nodig dat die korrektiewe 

toesigbeampte persoonlik die verrigtinge bywoon nie. 

3.3.5.2 Voorwaardesverbrekingsverhoor 
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Hierdie verhoor volg nadat hofverrigtinge in die verband begin is en die toesiggeval moet dan 

die beweringe teen horn teenstaan. 

By die voorwaardesverbrekingsverhoor word 'n toesiggeval die geleentheid gegun om 

getuienis voor te le en die saak kan uitgestel word sodat die nodige bewyse bekom word. 'n 

Algemene praktyk by hierdie tipe verhoor is dat die staatsaanklaer verdere misdade op die 

klagstaat kan plaas. Die toesiggeval word ook toegang tot 'n regsverteenwoordiger toegelaat 

(Wheeler et al 1989). Die normale kriminele- en siviele hofprosedure word tydens hierdie 

verhoor gevolg. 

Indien die toesiggeval skuldig bevind is, kan die regter die volgende voni~se ople: 

waarskuwing en herstel van die toesighoudingsituasie 

intrekking van die korrektiewe toesigvoorwaardes 

die toesiggeval in die gevangenis laat opneem, maar gewoonlik word die 

vonnis opgeskort vir 'n periode. 

Indien die oortreder gevangenisstraf opgele word, moet dit verband hou en ooreenstem met 

die misdaad wat gepleeg is (McDonald 1989). 

Skuldigbevinding soos in enige antler verhoor, moet bo alle redelike twyfel bewys word. In 

hierdie verhore word daar egter van verlaagde standaarde van die siviele reg gebruik gemaak 

soos byvoorbeeld die toelating van hoorse getuienis. 

Die regter moet egter verskeie faktore in aanmerking neem in hierdie tipe verhore soos: 

die beskuldigde se werksrekord 

verhouding van die toesiggeval met gesinslede en kinders, en 

die moontlike uitwerking van behandeling by 'n dwelmkliniek (Wheeler et 

al 1989). 
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Aile tersaaklike inligting word eers ingesamel alvorens 'n uitspraak gelewer word. 

3.3.6 Werkverskaffing 

Die verkryging van werk is 'n belangrike en bepalende aspek vir die suksesvolle voltooiing van 

korrektiewe toesig. 

Die standvastigheid van 'n werk, werksekerheid, asook beroeps- en vakopleiding, is kritiese 

aspekte van korrektiewe toesig. Hierdie is trouens die aspek wat die grootste invloed op die 

kwaliteit van die mens se lewe uitoefen. Daar is 'n verband tussen suksesvolle werksekerheid 

en botsings met die regsisteem. In 'n studie onderneem in Kalifornie is bevind dat 

werkloosheid en onder-indiensneming wel met residivisme verband hou (Orogger 1989). 

Die verband tussen werkloosheid en residivisme korreleer sterk met assosiasies en 

bei'nvloeding van lede in dieselfde situasie of groep. Werksekuriteit as veranderlike staan altyd 

in dieselfde verband met 'n misdaadvrye lewe en 'n gemotiveerdheid om beide voorgenoemde 

te handhaaf 'n Persoon met werksekuriteit is gemotiveerd om nie maklik by misdaad 

betrokke te raak nie. Die ekonomiese beloning wat met werkverskaffing ontvang word, dra 

tot die verhoging van die selfbeeld by (Grogger 1989). 

Volgens Davidoff-Kroop ( 1983: 1) het swak ekonomiese omstandighede en hoe werkloosheid 

'n direkte invloed op korrektiewe toesigvoorwaardes verbreking. Werkloosheid dra positief 

daartoe by dat 'n geval nie die korrektiewe toesigvoorwaardes nakom nie. Daarom is 

voorligting en beraad nodig om 'n stabiele werk te bekom en is kontak met 

werkverskaffingsdienste 'n basiese beginsel vir suksesvolle korrektiewe toesig. Hierdie 

situasie is belangrik in gevalle met lae skolastiese opleiding en met geen beroepsopleiding nie. 

Gevalle van die aard behoort volgehoue bystand te ontvang. Onderrig en opleiding kan 

verskaf word om hierdie gevalle beter vir die arbeidsmark voor te berei; veral diegene wat dit 

moeilik vind om werk te bekom. Die frustrasievlakke van werklose en werksoekende persone 

is hoog en kan tot residivisme bydr'a (Hunt 1989). 'n Vaste werk mag verseker dat 'n geval 
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positief teenoor korrektiewe toesig ingestel word en dat verbreking van voorwaardes me 

maklik voorkom nie. 

3.3.7 Vigsgevalle 

Vigs is 'n siektetoestand wat algemeen onder dwelmgebruikers, homoseksuele en 

promiskueuse persone voorkom. Die toestand het 'n invloed op die vitaliteit van 'n persoon. 

Gevalle wat Vigs onder lede het, kan problematies binne korrektiewe toesig wees. Hierdie 

gevalle gaan dit moeilik vind om 'n werk te bekom en te behou en om kontroleringsmaatreels 

te gehoorsaam. Die korrektiewe toesigpersoneel benodig ook spesiale opleiding om hierdie 

gevalle te hanteer (Hunt 1989). 

Toesigpersoneel mag ook huiwerig wees om die moniteringsfunksie tot dieselfde mate toe te 

pas weens die moontlikheid van oordraagbaarheid. Gevolglik kan daar minder streng teenoor 

die persone opgetree word. Hierdie is hoe risiko gevalle en daarom behoort daar ook van die 

assosiasies met vriende kennis geneem te word (Hunt 1989). 

Die gevalle stel groter eise as normaalweg aan die korrektiewe toesigpersoneel; daarom moet 

daar selektief opgetree word voor inskakeling op die stelsel. 

3.3.8 Instelling en verskillende toepassing van korrektiewe toesig 

Korrektiewe toesig is in Amerika, soos trouens ook in ander dele van die wereld, ingestel om 

die bedbesetting van gevangenisse te verlaag. Amerika het besef dat veral korttermyn 

gevangenes en lae risiko oortreders in die gemeenskap gerehabiliteer kan word. 

Die kriminele regsisteem is daar om die belange van 'n persoon, gemeenskapswaardes en -

normes asook eiendom te beskerm. Die beskerming van persoonlike- en gemeenskapsbelange 

word voorop gestel, maar as 'n oortreder nie 'n bedreiging inhou nie, is afsondering nie 

noodsaaklik nie. Daarom is dit in die ondersoek na korrektiewe toesig belangrik om die 

oortreder en die wetlike norme te identifiseer wat die vonnis voorafgegaan het. Met die 
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identifisering kry bepaalde oortreders die geleentheid om uit die regsisteem afgewend te word 

en/of onder korrektiewe toesig geplaas te word. Deur middel van hierdie proses beweeg 

minder oortreders deur die kriminele regsisteem en gevangenisse. Gevolglik kan 

gevangenisoorbevolking deur die effektiewe toepassing van korrektiewe toesig voorkom 

word, maar dit moet aanvaar word dat nie alle oortreders ewe geskik is vir die stelsel nie. 

Die Positivisme skool van denke wat deur Auguste Comte (1798 - 1857) geformuleer is, geld 

steeds. Die metode verwys na die ondersoek en verstaan van maatskaplikepatrone by die 

mens. Die argument van Comte is dat die mens 'n sosiale wese is en daarom moet kriminele 

gedrag ook binne die raamwerk waargeneem, geanaliseer en verstaan word. Cesare Lombroso 

(1835 - 1909) het ook tot die skool van denke bygedra (Abadinsky 1992:' 8). 

Daar is besef dat dit nie veel baat om oortreders, wat weer later vrygelaat moet word, bloot in 

gevangenisse op te sluit nie. Hierdie tydperk moet deur die owerhede benut word om die 

gevangene te rehabiliteer of te hervorm. Die proses is nie eenmalig nie en vind oor 'n tydperk 

van intensiewe aandag plaas. In die lig hiervan het die positivisme skool die geleentheid 

raakgesien. 

Die skool van positivisme plaas die klem op die persoon as oortreder eerder as op die 

misdaad. Daarom word <lit aanvaar <lat kriminele gedrag deur 'n reeks interafhanklike 

gebeurtenisse voorafgegaan is. Met hierdie argument moet die oortreder in die gemeenskap 

waar die oorsake van die probleem gesetel is, behandel en gerehabiliteer word. Die beginsel 

wat hierin vasgele is, is dat 'n klemverskuiwing vanaf straf tot die korrektiewe aanpassing van 

'n oortreder tot sy/haar eie beswil moet plaasvind (Abadinsky 1992: 8). 

Die oortreder moet geleer word om 'n veranderde waardesisteem aan te leer. Hierdie 

positiewe waardesisteem kan egter nie in die gevangenis met al sy negatiewe invloede 

aangeleer word nie. Abadinsky (1992: 9) noem <lat die Amerikaanse kriminele regsisteem 

uniek is omdat die owerhede verdeel is tussen sentrale (federate) en plaaslike (staats) 

gesagstruktu re. Op elke owerheidsvlak bestaan daar uitvoerende, wetgewende en 
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administratiewe gesagsisteme wat verwys na gedeelte gesag. Saam hiermee word elke staat se 

gesagsowerheid weer in staats-, distriks- en munisipale strukture onderverdeel. In die 

kriminele regsisteem word die korrektiewe dienste deur die federale sowel as plaaslike 

owerhede beheer. Elke owerheidsinstelling bepaal afsonderlik·beleid vir gevangenisse en die 

uitvoering van korrektiewe toesig. As gevolg van die verdeelde gesagstrukture is daar nie 

sistematiese stelsels nie en is daar 'n gebrek aan eenheid en koordinering teenwoordig. 

Met 'n outonome gesagstruktuur vir elke afsonderlike staat in die Verenigde Stat~ van 

Amerika kan daar unieke funksionele strafmaatreels neergele word. So kan daar na die 

rehabilitasie van die oortreder vanuit 'n plaaslike hoek gekyk word sodat 'n gunstige en 

menswaardige omgewing geskep word wat die oortreder se gedrag positiefbei"nvloed. 

In die Jig van hierdie gedeelde gesagstrukture gaan die korrektiewe toesigstelsel van die staat, 

Georgie, bespreek word. Die stelsel van hierdie Staat word bespreek omdat dit na die 

ondersoeker se mening in Amerika op die voorpunt staan betreffende korrektiewe toesig. 

Hierdie stelsel vind ook aansluiting by die positivisme skool van denke wat die rehabilitasie 

van die oortreder voorop stel. 

3 .4 Die Georgie model van korrektiewe toesig 

In die Staat Georgie wat in die Suidooste van Noord-Amerika gelee is, word daar twee 

stelsels van toesighouding gevolg naamlik basiese toesig (probation) en intensiewe 

toesighouding. 

Die Staat Georgie se Intensive Probation Supervision (JPS) program is in 1982 

gei"mplementeer waarna dit wye reaksie ontlok het (US Department of Justice January 1987). 

Die program wat in 1982 begin is, het vinnig uitgebrei en teen 1985 was daar alreeds 2 322 

persone onder korrektiewe toesig. Verskillende grade van intensiteit van korrektiewe toesig 

naamlik maksimum intensiewe, medium intensiewe en minimum intensiewe monitering is 

ingestel. Die doel van die grade was. om die intensiteit van die stelsel te beklemtoon en was 'n 

hofaksie wat veral aan volwasse oortreders opgele is. 
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3.4.1 Korrektiewe toesigstandaarde 

Korrektiewe toesigstandaarde is neergele om die gemeenskap te beskerm om verdere 

misdadige gedrag te voorkom en om vir gemeenskapsdiens voorsiening te maak. 

In die Staat Georgie word korrektiewe toesig streng toegepas en die volgende vereistes wat 

deur die National Advisory Commission on Criminal Justice neergele is, geld: 

• Kontak en onderhoude 

Gedurende die maksimum intensiewe moniteringsfase word vyf tot agt persoonlike 

onderhoude per maand met 'n geval gevoer. Korrektiewe .toesig is ingestel op 

gedragsmodifikasie en daarom meet daar gereelde kontak tussen die korrektiewe 

toesigbeampte en die geval wees. Hierdie gereelde kontakmaking verseker dat die 

geval se gedragspatrone gaan aanpas by die neergelegde voorwaardes (Abadinsky 

1992: 292). Daar meet persoonlike veldkontakte (tuisbesoeke) wees wat 6fby die 

huis 6f werk 6f enige ander plek kan plaasvind. Hierdie kontakte het hoe prioriteit 

en mag nie nagelaat word nie. Kontak kan ook met kollaterale soos gesinslede, 

bure en werkgewers wees (Georgia S.O.P. III-B-3-0000: 5). 

Die gereeldheid van kontakmaking verminder namate die intensiteit van die 

monitering verlaag word. Gedurende die minimum intensiewe toesigperiode is 

daar slegs een persoonlike kontak een keer per maand tussen die toesigling en 

korrektiewe toesigbeampte (Abadinksy 1992: 292- 3). 

Tydens hierdie periode word die geval vir terminering van korrektiewe toesig 

voorberei. 

Kantoorkontakte waartydens die geval die korrektiewe toesigkantoor moet besoek, 

is verpligtend. Tydens hierdie besoeke word intensiewe onderhoude gevoer wat 

uitdruklik op gedragsvetandering gemik is (Georgia S.O.P. III-B-3-0000: 6). 

Telefoonkontakte word ook met 'n geval gemaak. 
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• Gemeenskapsdiens 

Gemeenskapsdiens tydens korrektiewe toesig is verpligtend en 'n vasgestelde 

aantal ure oor 'n bepaalde tydperk word toegelaat. 

Gemeenskapsdiens is 'n belangrike element van korrektiewe toesig. Gedurende die 

maksimum intensiewe moniteringstadium word 132 uur gemeenskapsdiens deur die 

geval uitgevoer. Omdat vergelding en restitusie deel uitmaak van vonnisoplegging, 

kom genoemde twee elemente deur middel van gemeenskapsdiens na vore.· Die 

primere doelwitte van gemeenskapsdiens is om 'n koste-effektiewe program te 

volg om tot gemeenskapsbelange by te dra; om verantwoordelikheid vir die 

misdaad te aanvaar; om 'n sigbare projek te voltooi; en om tot die rehabilitasie van 

die oortreder byte dra (Georgia S.O.P. III-B-3-0000: 5). 

• IIuisarres 

Die hof kan die beperkinge van huisarres in die vonnis bepaal wat 'n geval tot hul 

woonhuis inperk vir spesifieke ure van die dag. Tye word normaalweg bepaal 

vanaf agtuur namiddag tot sesuur die volgende oggend. Personeel van die 

Departement van Korrektiewe Dienste kan volgens diskresie die ure van huisarres 

vasstel en daarom kan afwykings van die reel voorkom. Gedurende die periode 

van huisarres le die korrektiewe toesigbeampes tuisbesoeke af en maak telefoniese 

kontakte met die geval. Streng monitering word gedurende hierdie periode gevolg 

om toe te sien dat die voorwaardes nagekom word (Georgia S.O.P. III-B-3-0000: 

10). 

Huisarres word normaalweg gedurende die maksimum- en medium intensiewe 

moniteringsperiode toegepas. Huisarres is 'n inklokmaatreel wat streng volgens 

neergelegde voorwaardes toegepas word. Indien die geval werk, word voldoende 

tyd toegelaat om die vera.ntwoordelikheid na te kom. Die daaglikse periode van 

inperking tot die woonhuis word verminder namate die intensiteit van die 
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monitering verlaag word. Met die inperkingsmaatreel word toegesien dat die geval 

minder kontak het met nadelige invloede en assosiasies in die gemeenskap. 

'n Geval wat onder huisarres verkeer, moet binne drie dae besoek word en 

gesinslede word breedvoerig oor die voorwaardes rakende die neergelegde vereiste 

ingelig. Tyd word wel toegelaat vir aktiwiteite rondom die persoonlike welsyn van 

die geval en gesin (Georgia S.O.P. III-B-3-0000: 10). 

• lndiensplasing en werk 

Indien 'n geval werkloos is, is dit van belang dat daar gedurende korrektiewe 

toesig indiensplasing geskied. Werksekuriteit en behoud daarvan is van kritiese 

belang tydens korrektiewe toesig. Die verkryging en behou van 'n werk asook 

beroepsopleiding wat ontvang word, is die belangrikste faktore wat 'n individu se 

kwaliteit van lewe bepaal volgens Davidoff-Kroop (1989). Hierdie stelling is 

gemaak omdat daar 'n verband bestaan tussen suksesvolle werksplasing aan die een 

kant en kontak met die kriminele regsisteem wat met residivisme verband hou aan 

die ander kant (Grogger 1989). 

Indien 'n geval werkloos is, bestaan die moontlikheid dat die gebrek aan finansiele 

onderhoud en konstruktiewe vryetydbesteding tot misdadige gedrag aanleiding kan 

gee. 

Tydens korrektiewe toesig maak die toesigbeampte ook kontak met die werkgewer 

sodat bevestiging van vordering en teenwoordigheid verkry kan word. 

Korrektiewe beamptes behoort ook met werkgewers te skakel oor werksplasing. 

Werksplasing moet aan die begin van die korrektiewe toesigtermyn plaasvind en 

die geval moet ook ems toon om 'n werk te bekom. Abadinsky ( 1992) no em dat 

indien werkplasing suksesvol is, kan kontakmaking met die werkgewer een keer 

per kwartaal plaasvind soos tydens die minimum intensiewe moniteringstadium. 

Daar word een keer per maand gedurende die maksimum intensiewe 
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Die toesighoudingsproses en -standaarde word deur 'n korrektiewe toesigspan uitgevoer en so 

'n span bestaan uit: 

0 

0 

'n Korrektiewe toesigbeampte 

Die beampte is 'n lid van die Departement van Korrektiewe en staan ook bekend as 

die moniteringsbeampte. Kontrolerings- en beheerfunksies word deur die beampte 

uitgeoefen waarvan die primere oogmerke die beskerming van die gemeenskap is. 

In die Staat Georgie word die korrektiewe toesigbeamptes toegelaat om 

vuurwapens te dra, maar slegs wanneer arrestasies uitgevoer gaan word 

(Abadinsky 1992: 314). Die gebruik van geweld en die benutting van 'n wapen 

word aan streng beheermaatreels gekoppel. Geweld en 'n wapen mag slegs 

gebruik word in 'n situasie waar die gevaar van dood of ernstige Iiggaamlike Ieed 

ontstaan (Georgia S.O.P. III-B-3-0000: 7). 

Die korrektiewe toesigbeamptes besoek gevalle om te monitor of die korrektiewe 

toesigvoorwaardes nagekom word asook vir die toepassing van huisarres. Hierdie 

beamptes ondergaan indiensopleiding by die Departement van Korrektiewe Dienste 

ter voorbereiding vir die taakuitvoering. 

Indien geweld tydens arrestasies gebruik is, moet die beampte 'n verslag van 

optrede by die Departement indien. 

Proefbeampte of korrektiewe beampte 

'n Proefbeampte is 'n gekwalifiseerde persoon in die gedragswetenskappe met 6f 

'n Baccalaureus-graad of twee jaar kollege en een jaar professionele opleiding 6f 

para-professionele ondervinding m regstoepassing, maatskaplike werk, 

beraadvoering of verwante geesteswetenskaplike dienslewering (Abadinsky 1992: 

328). 
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Proefbeamptes is verantwoordelik vir die uitvoering van lasbriewe en die 

administratiewe prosedure wat gevolg moet word. Hierdie beamptes voer die 

assesseringsproses uit en stel die hof van drosters in kennis (Georgia S.O.P. 111-B-

3-0000: 8). 

Hierdie persoon is 'n welsyn-terapeutiese beampte wie se primere oogmerk die 

rehabilitasie en vordering van die toesigling is. Daar word hoofsaaklik op die 

behoeftes van die geval gekonsentreer ter verbetering van lewenskwaliteit en 

uitskakeling van patologiese omstandighede. Gedragsverandering by die toesigling 

word teweeggebring deur middel van welsyn en sielkundige bystand in die vorm 

van beraadvoering. Die proefbeampte is nie soseer betrokke by maksimum 

intensiewe- en elektroniese monitering nie. 

Dikwels word 'n gekombineerde model m die vorm van kontrolebeheer ter 

beskerming van die gemeenskap en 'n welsyn-terapeutiese een aangetref 

Gevolglik word buigbaarheid toegepas sodat 'n kombinasie van bystand deur 

welsyndienste wat kontrolering en beheer kan insluit uitgevoer word. Om die 

kontrole- en beheerfunksie te kan uitvoer, moet die proefbeampte spesiale 

opleiding ontvang. Spanwerk en koordinering tussen alle rolspelers is van 

kardinale belang om korrektiewe toesig te laat slaag; dit op sy beurt verhoog weer 

die moraal van die personeel. Daarom is gese: "Staff have maintained high morale 

throughout the life of the program despite long, irregular work hours and heavy 

paperwork. Few have abandoned the program, most who leave the program have 

been promoted to other jobs" (Erwin en Bennett 1987: 6). 

Vrywilligers 

Vrywilligers is persone vanuit die publiek wat hul vrye tyd opoffer om 'n gratis 

bydrae tot die stelsel te lewer. Hierdie persone dien as 'n soort reserwe mag om 
,. 

die personeel van die Departement by te staan in die uitvoering van hul pligte. 
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Daarom is meer as 3 000 vrywilligers in die verskillende distrikte van die Staat 

Georgie op 'n voltydse en/of deeltydse basis met toesighoudingsfunksies of 

aanbieding van programme behulpsaam (Fact Book 1993 Georgia Department of 

Correction). 

Vrywilligers lewer 'n wye reeks van dienste in belang van die oortreder se 

rehabilitasie. Vrywilligers verteenwoordig alle lae van die samelewing en in 1992 

is daar ook 'n "After Care Network Centre" gestig. Hierdie vrywilligers is 

oortreders wat reeds deur die korrektiewe toesigstelsel is en word weer ingeskakel 

om nuwe gevalle by te staan (Fact Book 1993 Georgia Department of Correction). 

Hierdie vrywilligers kan dan vanuit eie ondervinding aan gevalle leiding gee. 

Gevalle identifiseer maklik met die vrywilligers, daarom is die keuring van hierdie 

persone belangrik. 

Vrywilligers word ook benut om toesighoudingtake uit te voer. In hierdie taak 

staan 'n vrywilliger die korrektiewe toesigbeampte en/of proefbeampte by om 

persoonlike kontak met 'n toesiggeval te maak. Met hierdie een-tot-een model 

verkry die toesiggeval vertroue in die vrywilliger sodat hulpverlening ten opsigte 

van toekomsbeplanning kan geskied. In hierdie model is die vrywilliger in 'n semi

professionele rol waarin die geval bygestaan word wat tot gedragsverandering 

aanleiding kan gee (Abdinsky 1992: 332). 

By hierdie tipe vrywilliger word bepaalde kwaliteite vereis wat verworwe 

vaardighede is of wat nog aangeleer moet word. Daarom is die opleiding van 

vrywilligers belangrik. 

Vrywilligers kan ook behulpsaam wees met administratiewe take om sodoende die 

korrektiewe toesigbeampte sowel as proefbeampte by te staan. Langs hierdie weg 

word daar dan nie 'n d,irekte <liens aan die geval gelewer nie. Professionele 

beamptes het gevolglik addisionele tyd tot hul beskikking om terapeutiese take uit 
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te voer. Weens die bydraes wat vrywilligers op hierdie gebied lewer word verseker 

dat 'n geval kwaliteit diens van professionele beamptes ontvang. 

Aangesien vrywilligers nie betaal word vir hul di~nslewering nie, behoort hulle 

bevrediging uit taakuitvoering te kry. Bevrediging word gevolglik verkry uit die 

mate van sukses wat met gevalle behaal word. Sukses kan net behaal word indien 

'n vrywilliger opgelei is vir take en voldoende leiding vanaf die professionele 

beamptes ontvang (Abadinsky 1992: 333). 

Die bydrae wat vrywilligers in korrektiewe toesig lewer, kan nooit oorskat word 

nie, want hulle vorm ook 'n belangrike skakel tussen die geval, die Departement 

van Korrektiewe Dienste en die gemeenskap. 

Funksies van die korrektiewe toesigpersoneel 

Die funksies van die korrektiewe toesigpersoneel is omvattend. Dit word kortliks bespreek, 

hoofsaaklik om die beginsels van dienslewering uit te lig. 

Die Georgie-model plaas die korrektiewe beampte in beheer van die korrektiewe toesigspan 

wat aan die volgende aspekte aandag gee: 

0 Gevallekontrolering 

Gevallekontrolering of -bestuur omsluit die volgende take: 

daarstelling van voorwaardes en toesien dat dit nagekom word 

kontrolering van moniteringsaksies en aanmeld van versuim 

rapportering en kontrolering van besoeke en huisarres 

nagaan van polisierekords vir arrestasies van gevalle en 
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monitering van voorwaardesnakoming soos betaling van fooie, 

slagoffervergoeding, gemeenskapsdiens en bywoning van 

behandelingsentrums (Georgia S.O.P. III-B-4-0000: 3). 

Gevallekontrolering vind plaas wanneer die korrektiewe toesigspan oor 'n 

toesiggeval besluite neem en behandelingstrategiee bespreek. Hierdie proses word 

voorafgegaan deur 'n volledige assesseringsproses van 'n geval se behoeftes en 

risikofaktore. 

Besluite oor die graad van monitering en huisarres word na verbreking van 

voorwaardes geneem ofverwysing van die geval na buite instansies kan ook tydens 

hierdie kontroleringsessies bepaal word (Georgia S.O.P. III-B-4-0000: 3). 

Behandeling en beraad (terapeutiese proses) 

Met berading word bedoel die interaksie wat tussen die terapeut (proefbeampte) en 

toesiggeval deur middel van probleemoplossing vaardighede plaasvind. Die terapeutiese 

proses behels besluite rakende die metodes wat gevolg gaan word tesame met kontrole en 

beheer wat gedurende rehabilitasie toegepas gaan word. 

Die besluite rakende die proses wat gevolg gaan word, vind plaas na aanleiding van die vooraf 

voltooide assesseringsproses en inligting wat ingewin is (Georgia S.O.P. III-B-4-0000: 4). 

0 Hofdienste 

Hierdie is 'n omvattende taak wat deur die proefbeampte of korrektiewe beampte uitgevoer 

word. Die proses neem reeds 'n aanvang met die voorvonnisondersoek. 

Artikel 350.10 (Code of Criminal Procedures U.S.A.) behels die Iewering van hofdienste vir 

voorwaardes-verbrekingsverslae aan howe. Daar moet ook aan die howe terug gerapporteer 

word oor gevalle indien dit gelas is. Die Iewering van voorvonnisverslae word in die Code of 

Criminal Procedure 350.10 omskryf 
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Die voorvonnisverslae vervul 'n belangrike funksie by die hof waarop die oortreder kan 

reageer voordat die voorsittende beampte 'n beslissing maak. Die beskuldigde het reg op 

regsverteenwoordiging en moet toestem vir die indiening van 'n verslag betreffende horn by 

die hof (Georgia S.O.P. III-B-8-0000: 3). Die professionaliteit' van beamptes word tydens die 

proses in die hof getoets en daar moet dus met die nodige integriteit opgetree word. 

0 Wetstoepassing en kontrolering van misdade 

Die toesighoudingspan moet weekliks die arrestasierekords van toesiggevalle nagaan. 

Hierdeur word gekontroleer of 'n geval nie weer 'n misdaad gepleeg het nie. Die 

beheerfunksie oor 'n geval is om toe te sien dat die korrektiewe toesigvoorwaardes nagekom 

word. Daar word tydens hierdie proses nie net gekontroleer of 'n geval 'n misdaad gepleeg of 

die voorwaardes verbreek het nie, maar ook of die korrektiewe toesig suksesvol uitgevoer is. 

In 'n geval waar 'n misdaad gepleeg is en optrede teen die oortreder oorweeg word, kan die 

proefbeampte 'n lasbrief laat uitreik wat deur 'n regter onderteken is en waarvan 'n afskrif aan 

die klerk van die hof oorhandig is (Georgia S.O.P. III-B-6-0000: 2). 

3.4.3 Korrektiewe toesigkontrole maatreels 

Kontrole maatreels is ingebou in die beraad wat plaasvind en dit is gevolglik 

behandelingsgeorienteerd. Beraad is so ontwerp dat oortreders gehelp word om hul energie te 

kanaliseer om produktiewe aktiwiteite uit te voer. Hierdie kanalisering van gedrag dra daartoe 

by dat oortreders verantwoordelikheid vir hul optrede aanvaar en sodoende tot wetsgehoor

same burgers gelei word. 

Alvorens 'n oortreder tot die !PS-program toegelaat word, word assessering eers uitgevoer. 

Oortreders wat 'n gevaarrisiko vir die gemeenskap inhou en geneig is tot geweldsmisdade 

word nie gekeur vir die korrektiewe toesigprogram nie. 'n Risiko-assesseringsinstrument 

weeg die behoeftes van die oortreder op teenoor die risiko wat vir die gemeenskap ingehou 

word. Hierdie instrument word in hoofstuk 7 bespreek. 
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Assessering is 'n proses waartydens die toesiggeval se rehabilitasiepotensiaal getoets word 

deur positiewe aspekte teenoor negatiewe faktore op te weeg. Hierdie proses is diagnostiese 

evaluering van alle inligting rakende die geval. 

Weens die assesseringsproses wat in die Staat Georgie toegepas word, is daar slegs 3 763 (15 

persent) van die gekeurde oortreders wie se korrektiewe toesigvoorwaardes ingetrek is. 

Hierdie getal is uit 'n groottotaal van 139 202 wat in die korrektiewe toesig sisteem opgeneem 

is. Gevalle wat korrektiewe toesig suksesvol deurloop het, is 89 persent nadat 77 361 by 

voltooiing afgesluit is en 8 156 gedros het (Fact Book 1993 Georgia Department of 

Correction: 16 & 44). 

Die moniteringsproses is 'n geval se vordering en om nakoming van die voorwaardes te 

bepaal. Met elke herassessering moet ook verdere optrede met die geval beplan word 

(Georgia S.O.P. III-B-4-0000: 2). 

In die Staat Georgie verkeer gevalle onder die gesamentlike toesig van die korrektiewe toesig

en proefbeampte met ook behulp van vrywilligers. Hierdie toedrag van sake dra daartoe by 

<lat korrektiewe toesig suksesvol uitgevoer kan word. Die verwysing na gemeenskapsbronne 

word ook aangemoedig om interne beheer aan te moedig deur programaanbiedings (Georgia 

S.O.P. III-B-4-0000: 2). Kontrolemaatreels word deurlopend gemonitor om die effektiwiteit 

daarvan te evalueer. 

3.4.4 Effektiwiteit van die Georgie-model 

Effektiwiteit is die bepaling van doeltreffendheid wat die suksesvolle uitvoering van daardie 

diens impliseer. Daarom is dit die resultaat wat behaal is nadat bepaalde invloede die 

geleentheid gehad het om op omstandighede of 'n persoon in te werk. 

Om die effektiwiteit van die Georgie model te meet, word die syfers (resultate) van die Staat 

se Departement van Korrektiewe Dienste aangehaal. 
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Op 31 Desember 1992 was daar 25 081 oortreders waarvan 94 persent manlikes was onder 

korrektiewe toesig (Fact Book 1993 Georgia Department of Correction: 17 - 44). 

Van die oortreders wat onder korrektiewe toesig verkeer het, is 15 persent se vergunning 

ingetrek en minder as een persent (0,8 persent) is weer aan aanranding skuldig bevind (Fact 

Book 1993: 44). Die intrekking van vergunning impliseer dat 'n geval die korrektiewe 

voorwaardes verbreek het en daarna weer teen die geval opgetree moes word. In wese kan dit 

as 'n mislukking van die korrektiewe proses beskou word. 

Daar is nie sekerheid tot watter mate residivisme 'n effek op gemeenskapsveiligheid gehad het 

nie. Hierdie is veral in gevalle waar 'n toesiggeval weer aan 'n geweldsmisdaad skuldig bevind 

is. Die getal wat aan aanranding skuldig bevind is gedurende korrektiewe toesig is nietemin 

genng. 

Die totale begroting vir die 1993-boekjaar van die Staat Georgie se Departement van 

Korrektiewe Dienste was $511 469 840 en die eenheidskoste om een gevangene per dag te 

versorg $45,33. Daarenteen het dit $16,545 gekos om een oortreder daagliks by 'n 

rehabilitasieprogram in die gemeenskap te betrek (Fact Book 1993 & FY 1992 Annual Report 

Georgia Department of Correction). 

Hieruit blyk dit dat dit meer koste-effektief is om 'n geval onder korrektiewe toesig te plaas. 

Na aanleiding van genoemde syfers is dit drie keer goedkoper om 'n geval in die gemeenskap 

te rehabiliteer. 

Die gesamentlike eenheidskoste van oortreders in afwendingsentrums (division centres) wat by 

korrektiewe toesig betrek is, is $39,81 per dag per persoon. Die eenheidskoste van die 

hulpprogramkampe (boot camps) is die hoogste aangesien uiters intensiewe programme 

gevolg word en inwonergetalle is laag. In aanhoudingsentra (division centres) is die 

eenheidskoste $35,54 per dag per oortreder (Fact Book 1993). Die eenheidskoste vir gewone 

toesighouding beloop $1, 17 per dag per oortreder. Die feit dat 'n teenprestasie gevra kan 

word, verlaag die koste. Vir hierdie diens is $8789 705 gedurende 1992 van oortreders 
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ingevorder wat gelas is om 'n teenprestasie te lewer (Fact Book 1993 Georgia Department of 

Correction: 17). 

Teen die agtergrond van genoemde inligting is <lit duidelik <lat inrigtingsbehandeling duurder is 

as gemeenskapsgebaseerde vonnisopsies. Indien die gemeenskapsdiens wat gelewer word, in 

geldwaarde omgeskakel word teen 'n minimum bedrag van $4,25 per uur per geval, vind 'n 

besparing van $10 353 179 plaas. Gedurende 1992 het 17 869 gevalle 2 436 042 uur 

gemeenskapsdiens gelewer (Fact Book 1993 Georgia Department of Correction: 19). 

Uit die gegewens kom dit na vore dat die eenheidskoste per oortreder in die korrektiewe 

toesigprogram meer as die helfte laer is as die van gevangenissetting. Die insetkoste vir 

korrektiewe toesig regverdig dus die dienste wat in die verband gelewer word. 

Geslagsverspreiding in gevangenisse in die Staat Georgie is 94 persent manlik en 6 persent 

vroulik (Fact Book 1993 Georgia Department of Correction: 44). In die hulpprogram-kampe 

(boot camps) word slegs manlike jeugdiges vanaf die ouderdom van 17 jaar tot 35 jaar oud 

opgeneem (Georgia Department of Correction October 1991). Manlike persone vorm die 

oorgrote meerderheid van die gevalle op die korrektiewe toesighoudingstelsel. Persone tussen 

die ouderdom van 17 en 30 jaar word in hulpprograrnkampe opgeneem en oortreders met 

onstabiele maatskaplike omstandighede word ook in afwendingsentrums opgeneem (1992 

Annual Report Georgia Department of Correction). 

Ten opsigte van rnisdaadvoorkorning is dit belangrik dat jeug- en jong volwasse oortreders 

ook betrek word by korrektiewe toesig. 

'n Minderheid van oortreders (41 %) het van alkohol en dwelmrniddels misbruik gemaak. Die 

Staat Georgie aanvaar dat oortreders met 'n dwelm- of alkoholprobleem liefs in 'n inrigting of 

gemeenskapsentrum opgeneem moet word om behandeling te ontvang. Gedurende die 1992-

boekjaar het 11 071 oortreders behandeling in sentra ontvang met 'n weeklikse 

aanwesigheidstotaal van 4 358 (1992 ,Annual Report Georgia Department of Correction). 
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In die Staat Georgie se korrektiewe toesigprogramme word groot klem gele op die bantering 

van alkohol- en dwelmgebruikers. As daar gedurende die assesseringsproses vasgestel is dat 

'n probleem in die verband bestaan, word dringende aandag daaraan geskenk. 

Nie slegs eerste oortreders word onder korrektiewe toesig geplaas nie, maar ook diegene met 

vorige veroordelings. Gevolglik word groot getalle in die stelsel opgeneem wat reeds vorige 

strawwe uitgedien het. Die volgende aantal gevalle was voorheen in aanhoudingsentra 

voordat hulle onder korrektiewe toesig geplaas is: 

* 4 886 in gevangenisse 

* 3 343 in afwendingsentrums 

* 1 757 in hulpprogram-kampe. 

Die volgende suksesse is met die gevalle behaal: 

* vooraf in gevangenisse: 4 395 

* eers in afwendingsentrums: 1 848 

* in hulpprogramkampe: 1 498 

Uit hierdie gegewens kom dit na vore dat daar aansienlike sukses behaal word met gevalle wat 

alreeds vorige vonnisse uitgedien het. Daarom kan aanvaar word dat korrektiewe toesig nie 

slegs vir eerste oortreders is nie, maar ook gerig kan wees op geskikte oortreders. 

Die mislukking met gevalle is: 

* eers in gevangenisse 97 

* eers in afwendingsentrums 218 

* in hulpprogram-kampe 60 
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(1992 Annual Report Georgia Department of Correction: 19). 

Hierdie syfers is oor 'n tydperk geneem, maar toon wel die sukses wat met korrektiewe toesig 

behaal is. Die sukses wat behaal is, vind teen 'n Iaer koste plaas. Daar kan dus aanvaar word 

dat die vonnisopsie van korrektiewe toesig nie net koste-effektief is nie, maar ook doeltreffend 

omdat betekenisvolle resultate behaal is. 

3.4.5 Redes vir suksesvolle korrektiewe toesig in die Staat Georgie 

Die redes waarom korrektiewe toesig in die Staat Georgie suksesvol is, is ondersoek. 

Benewens die intensiewe toepassing van die vonnisopsie, is daar ook ander elemente wat 

sukses verseker. 

=> Die Departement van Korrektiewe Dienste se personeelkorps vorms 'n integrate 

deel van die korrektiewe toesigprogramme in die Staat Georgie en dra tot die sukses daarvan 

by. As gevolg hiervan het korrektiewe toesig 'n hoe profiel en word openbare verwagtinge 

gevolglik bevredig. 

=> Korrektiewe toesig word as 'n volwaardige vonnisopsie aanvaar omdat die sukses 

wat daarmee behaal word in gemeenskappe sigbaar is. Die verskillende vlakke van 

korrektiewe toesig word ook deur die samelewing waargeneem asook die 

gedragsveranderinge wat by oortreders plaasvind. Daarmee saam is die gemeenskapsdiens 

wat deur die oortreders verrig word, ook vir die publiek sigbaar. 

Gemeenskapsdiens het 'n veelvuldige doel wat insluit: rehabilitasie; boetedoening; vergelding; 

en afskrikking. 'n Minimum van 132 uur onbetaalde nie-winsgewende <liens word aan die 

gemeenskap verrig wat aan huisarres en monitering gekoppel is. Streng riglyne is hiervoor 

neergele wat die beamptes moet toepas (Georgia S.O.P. III-B-16-0000: 17). 

Die sigbaarheid van die vonnisopsie en die resultate wat daarmee behaal word, dra 

daartoe by dat die gemeen~kap korrektiewe toesig positief as straf aanvaar. 
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Streng dissipline word nagevolg en rekord moet akkuraat bygehou word. Goeie 

administrasie word voorgestaan want 

" operational results have important bearing on the overall direction of the 

program(Georgia S.O.P. III-B 8-0000: 18). 

Die faktore wat die positiewe aanvaarding van die Georgie-model bepaal 

# Verskillende probleme word gelyktydig aangespreek omdat die . straf 

gekombineer word met 'n <liens aan die gemeenskap. Die resultate wat behaal 

word, is gevolglik waarneembaar. Die vonnisopsie vind nie in isolasie plaas nie 

omdat die lede van die publiek bewus is van die beheer en kontrole wat oor 

oortreders uitgeoefen word. 

# Die Georgie-model het die teikengroep bestudeer en programme by 

plaaslike omstandighede asook behoeftes aangepas. Oortreders wat by 

korrektiewe toesig betrek is, word vooraf geassesseer om die geskiktheid van 'n 

program te bepaal. Daarna word die program by die behoeftes van die oortreder 

en gemeenskap aangepas tot voordeel van beide partye. 

# Die Georgie-model is 'n doeltreffende vonnisalternatief wat suksesvol by 

verskillende oortreders se behoeftes aanpas. Oortreders wat in die program 

opgeneem is, moes geen ernstige bedreiging vir gemeenskapsveiligheid inhou nie. 

Na gelang van die oortreder se unieke omstandighede word programaktiwiteite 

aangepas. Daar word opgetree teen verbrekers van voorwaardes wat die 

herroeping van die vergunning en/of aanhouding in 'n sentrum of gevangenis insluit 

(Georgia S.O.P. III-B-10-0000: 5). Korrektiewe toesig is 'n dinamiese en aktiewe 

vonnisopsie. 

Gevallelading en spangees onder personeel 
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Die korrektiewe toesigspan hanteer nie buitensporige groot gevalleladings me en dit dra 

daartoe by dat daar daagliks kommunikasie tussen die spanlede bestaan. Hierdie 

kommunikasie is bevorderlik vir spangees onderling. Tydens sessies word gevallehantering 

bespreek. Die gevallebesprekingsvergaderings dra daartoe by dat die spanlede onderlinge 

respek en agting teenoor mekaar ontwikkel (Erwin & Bennett 1987). 

Die korrektiewe toesigprogram beklemtoon die verlaging van gevalleladings asook 'n hoe vlak 

van kontrole en toesighouding. 'n Korrektiewe toesigspan wat bestaan uit een korrektiewe 

beampte en drie korrektiewe toesigbeamptes hanteer 25 toesiggevalle (1993 Fact Book 

Georgia Department of Correction: 17 - 18). 

Op 30 Junie 1992 het daar 43 programme bestaan, 4 050 gevalle is hanteer, 8 100 afwendings 

is uitgevoer en elke personeellid het gemiddeld 25 gevalle hanteer. Die lengte van die 

korrektiewe toesigperiode wissel tussen 4 tot 12 maande (1993 Fact Book: 18). 

Die spangees word verder uitgebou deur die indiensopleiding wat lede gesamentlik ontvang. 

Tydens hierdie sessies ontvang spanlede opleiding van ervare beamptes wat met respek bejeen 

word. Die gesonde spangees wat onderling tussen die korrektiewe toesigbeamptes en 

korrektiewe beamptes beers, dra tot die sukses van die program by (Erwin & Bennet January 

1987:6-7). 

3.5 Kriteria en argumente ten gunste van korrektiewe toesig in die Verenigde 

State van Amerika 

Die kriteria wat tot die doeltreffendheid en effektiwiteit van korrektiewe toesig bygedra het, 

word geargumenteer ter motivering van die vonnisopsie in die Verenigde State van Amerika. 

Korrektiewe toesig wat 'n oortreder opgele kan word, is vir die regsisteem, gemeenskap en 

die misdadiger belangrik en die resultate wat daardeur behaal word, word aan die 

doeltreffendheid en effektiwiteit van die vonnis gemeet. 'n Oortreder se herinskakeling in die 

gemeenskap waama dikwels uitgesien word, kan soms 'n traumatiese gebeurtenis wees; 

daarenteen moet gemeenskappe ook beskerm word met 'n strafwat bekostigbaar is. Hiermee 
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saam moet minder oortreders deur die gevangenissisteem beweeg en hervormingsprosesse 

behoort terselfdertyd plaas te vind. Rehabilitasie van oortreders behoort vir die staat teen 'n 

aanvaarbare prys plaas te vind. Daarom kan die finansiele aspekte van 'n straf nie buite 

rekening gelaat word nie omdat die koste-effektiwiteit daarvan inet 'n tydsfaktor verband hou. 

Hiermee saam moet 'n vonnis die nodige sanksie en geloofwaardigheid vir alle betrokke 

instellings in die samelewing inhou. Die toepasser van die reg moet vertroue in korrektiewe 

toesig he sodat dit met selfvertroue opgele kan word. Vooraf bespreekte syfers hied aan die 

regstoepassers daardie vertroue om korrektiewe toesig op te le. 

3.5.1 Kritiese beskouing van korrektiewe toesig 

As daar 'n kritiese beskouing van korrektiewe toesig gemaak word, moet beide pole naamlik 

gevangenisstraf en gemeenskapsgebaseerde vonnisopsies op die kontinum van straf in oenskou 

geneem word. Kritiek kan teen gevangenisstraf uitgespreek word, maar 

gemeenskapsgebaseerde vonnisopsies moet ook aanpassing ondergaan as negatiewe 

kommentaar vrygespring wil word; veral as albei aan dieselfde kriteria onderwerp word. 

Faktore wat by gemeenskapsgebaseerde vonnisopsies aangespreek kan word en wat dit mag 

be'invloed, is die volgende: 

Infrakstruktuur: Daar is soms 'n gebrek aan die nodige infrastruktuur om die 

vonnisopsie na behore te bedryf 'n Rede hiervoor, alhoewel nie die enigste nie, is 

die gebrek aan voldoende fondse om die nodige strukture vir die vonnis daar te 

stel. Deurdat gemeenskapsgebaseerde vonnisopsies goedkoper is, behoort verdere 

fondsetoekennings daaraan nie weerhou te word nie. 

Belangstelling: Die vonnisopsie word nie tot dieselfde mate deur almal aanvaar 

nie weens gebrekkige belangstelling onder sekere faksies van die samelewing. Dit 

dra daartoe by dat die vonnisopsie sy geloofwaardigheid moet inboet. Die 

oningeligte samelewing beskou dikwels gevangenisstraf as die effektiefste optrede 
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teen oortreders. Daarom word korrektiewe toesig dikwels as 'n sagte ops1e 

beskou. 

Standaarde: Nasionale en internasionale standaarde is nie altyd uitgespel nie en 

weens die tekort daaraan is daar soms 'n gebrek aan vertroue in die vonnisopsie. 

In Amerika pas al die state nie korrektiewe toesig op dieselfde wyse toe nie. Daar 

is onderlinge verskille tussen State weens die gebrek aan nasionale standaarde. 

Gemeenskapsbeveiliging: Die veiligheid van die gemeenskap kan nie in alle 

opsigte gewaarborg word nie orndat <lit nie in wetgewing vasgele kan word nie. 

Gerneenskapsveiligheid word altyd bedreig waar misdadige gedrag seevier, daarorn 

kan waarborge nie gegee word nie. Die kontrolemaatreels wat toegepas word oor 

gevalle onder korrektiewe toesig is die enigste waarborg; dit moet derhalwe streng 

wees. 

Kandidatuur: Nie alle oortreders is geskikte kandidate vir korrektiewe toesig nie. 

Dikwels word die wat geringe oortredings begaan het daarvoor uitgesonder en die 

wat emstige misdade gepleeg het, word norrnaalweg gevangenisstraf opgele. Die 

korrektiewe kandidate kan alleen verseker word deur middel van akkurate en 

doeltreffende assessering. Met die oog hierop rnoet assesseringstegnieke 

voortdurend onder die loep geneern word. 

Bereidwilligheid: Die geskiktheid van 'n oortreder word geassesseer asook die 

bereidheid om by programme in te skakel. Oortreders wat nie bereidwillig is nie 

kan nie op die stelsel ingebring word nie alhoewel diegene ook soms geskik 

daarvoor kan wees. Daarorn rnoet 'n potensiele kandidaat vir die korrektiewe 

toesigstelsel 'n wilsbesluit neern om ingeskakel te word. Om die egtheid al dan nie 

van hierdie wilsbesluit akkuraat waar te neem, vereis vaardigheid en ondervinding 

van professionele bearnptes. 
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Rehabilitasie: Die rehabilitasie van 'n oortreder is van kardinale belang en daar 

moet 'n wilsbesluit tot gedragsverandering wees. Rehabilitasie is 'n proses 

waartoe 'n individu vrywillig moet toetree. Dit kan nie afdwingbaar wees nie 

alhoewel dit binne die gevangenisopset soms 'n gedwonge proses is. Die kandidaat 

vir korrektiewe toesig moet vrywillig maar ook gemotiveerd tot die 

rehabilitasieproses toetree. 

'n Geval wat ongemotiveerd en onwillig is om te verander of van misdadige gedrag 

af te sien, gaan beswaarlik gerehabiliteer word. Sender die wil tot rehabilitasie kan 

korrektiewe toesig nie suksesvol wees nie. 

Residivisme: Die verskynsel van terugval in misdaad moet voorkom word. 

Oortreders se potensiaal om tot samelewingsnorme te konformeer, is waardevol en 

die pleeg van enige verdere misdade moet verhoed word. Residivisme kan selde 

gewaarborg word maar met streng kontrolemaatreels binne korrektiewe toesig kan 

die verskynsel verminder word. Streng optrede as afskrikmiddel teen korrektiewe 

voorwaardeverbreking, kan residivisme teenwerk. 

Suksessyfer: Dit is makliker om die suksesse van korrektiewe toesig as die van 

gevangenisstraf te bepaal. Daarom kan oortreders wat die korrektiewe 

toesigperiode deurloop het en geen verdere misdaad pleeg nie normaalweg as 'n 

sukses aanvaar word. Aangesien rekordhouding 'n belangrike voorvereiste is om 

akkuraat te kan bepaal of sukses wel behaal is, moet prioriteit daaraan verleen 

word. Teenoor suksesvolle voltooiing van korrektiewe toesig, staan die pleeg van 

verdere misdade (residivisme) en dros wat die vroee uitval uit die stelsel 

verteenwoordig. 

Koste-doeltreffendheid: Daar is bewys dat die direkte en indirekte koste 

verbonde aan korrektiewe toesig laer is as die van gevangenisstraf By korrektiewe 

toesig is daar geen oorho~fse kostes soos geboue, voltydse bewaking, versorging 



100 

en beveiliging nie. Toesiggevalle kan nog ekonomies produktief wees en hul 

gesinne versorg terwyl 'n swaar finansiele las deur die staat gedra word om 

gevangenisstraf in stand te hou. 

Gevangenisbevolking: Namate die getalle van korrektiewe toesig toeneem, 

behoort die gevangenisbevolking te daal omdat die vonnisopsie as 'n teenvoeter 

teen die vermeerdering van die gevangenisbevolking dien. Korrektiewe toesig kan 

daarom verligting vir die gevangenis-administrasie teweegbring maar dit is nie 

noodwendig die geval nie. Oorbevolking van tronke ontstaan as misdadige gedrag 

vinniger toeneem as die bevolkingsaanwas daarom kan korrektiewe toesig wat 'n 

altematiewe vonnisopsie is as 'n teenwig dien. 

Met 'n kleiner gevangenisbevolking kan meer aandag aan gevangenes met die oog 

op beter resultate geskenk word. Die suksesvolle uitvoering van korrektiewe 

toesig as sekondere voorkomingsmaatreel kan 'n positiewe uitwerking he op die 

oorbevolking van gevangenisse. 

Eff ektiwiteit: Die invloed van korrektiewe toesig op gemoedere van oortreders is 

minder intens en gevolglik kan gevalle binne hul natuurlike omgewing meer aandag 

aan persoonlike rehabilitasie skenk. Daarenteen ontvang gevalle ook die direkte 

ondersteuning van gesinslede en negatiewe invloede van die gevangenisopset kan 

verminder word (U.S. Congress 1990). 

Die effektiwiteit van korrektiewe toesig vind op vele terreine van die oortreder se 

lewe plaas naamlik: maatskaplik, sosiaal, geestelik, sielkundig, finansieel asook 

seksueel. 

Die argumente ten gunste van korrektiewe toesig mag nie in alle gevalle dieselfde wees nie, 

maar dit kan wel geredeneer word dat dit voordele vir oortreders en gemeenskappe inhou. 

Die voordele word bepaal deur die .direkte en indirekte dienste wat gelewer word aan die 

gemeenskap en wat dit vir die Staat, oortreder en laasgenoemde se gesin inhou. 
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3.5.2 Aspekte rakende korrektiewe toesig 

Die suksesvolle uitvoering van korrektiewe toesig is nie vanselfsprekend nie en die toepassers 

van die vonnis moet daaraan werk. 

Bepaalde aspekte moet deur rolvennote van korrektiewe toesig m gedagte gehou word. 

Hieronder is die volgende ingesluit: 

* Pleging van verdere misdaad 

Deurdat die oortreder in die gemeenskap aanbly word nie verhinder dat hulle 

rnisdade pleeg nie. Met hierdie faktor moet steeds rekening gehou word omdat 

menslike gedrag onvoorspelbaar is. 

Gevangenissetting daarenteen kan ook nie voorkom dat enige verdere misdade 

deur 'n gevangene tydens aanhouding gepleeg word nie (UN. Congress 

August/September 1990). Daarom, of 'n oortreder in die gevangenis aangehou 

word of in die gemeenskap aanbly, die gevaar van verdere rnisdaadpleging bly 

bestaan. Slegs die persoonlikheid en wilsbesluit van die oortreder kan herhalende 

misdaad voorkom. 

* Behoeftes van die oortreder 

* 

Oortreders se behoeftes behoort aangespreek te word teen die agtergrond van hul 

lewensstyl; daarom moet 'n misdaadvrye aanpassing aangemoedig word (U.S. 

Department of Justice 1990: 9). Menslike behoeftes wat onbevredigend gelaat 

word, gee tot frustrasie aanleiding. Met die verhoging van die vlakke van 

frustrasie kan afwykende gedrag aangemoedig word. Die strewe moet dus wees 

om die normale behoeftes van die oortreder te bevredig. 

Assessering as 'n element van die program 
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'n Belangrike element van korrektiewe toesig is seleksie van kandidate deur middel 

van die assesseringsproses. Hierdie identifisering van 'n geskikte oortreder is 'n 

bepalende faktor. Oortreders behoort saam met hul ondersteuningstrukture oor die 

potensiaal te beskik om by korrektiewe toesig baat te vind. Die oortreder word 

binne 'n holistiese (alles omvattende) leefwereld beskou - nie slegs as 'n geval nie. 

Gevolglik moet alle faktore in aanmerking geneem word. Akkurate assessering is 

daarom belangrik vir die suksesvolle voltooiing van die rehabilitasieproses binne 

korrektiewe toesig (U.S. Congress 1990). As die element van assessering goed 

uitgevoer is, gaan dit die resultate van korrektiewe toesig bei"nvloed. Binne die 

korrektiewe toesigsituasie is die oortreder as mens die belangrikste veranderlike 

om sukses te verseker. Die beste program mag misluk omdat 'n verkeerde 

kandidaat betrek is. 

3.6 Administrasie van korrektiewe toesig in Amerika 

Die administrasie van korrektiewe toesig behels die funksionele sowel as die strukturele 

uitvoering daarvan en albei is ewe belangrik. 

In die Verenigde State van Amerika word korrektiewe toesig deur verskeie instansies 

geadministreer. Gevolglik word korrektiewe toesigdienste gelewer aan volwassenes in meer 

as 'n honderd distrikte in die Staat Texas, elk met hul eie korrektiewe beamptes. In die Staat 

Georgie word korrektiewe toesig aan volwassenes deur 'n afdeling van die "State Department 

of Offender Rehabilitation" van die 

Staatsgevangenissisteem lewer. Meer as die helfte van die privaat organisasies !ewer korrek

tiewe toesigdienste aan jeugoortreders in hierdie Staat (Kennedy 1988). 

Die toepassing van korrektiewe toesig in Amerika is 'n kompleks verskynsel met verskeie 

rolvennote en sisteme. Almal dra egter tot die suksesvolle toepassing van die stelsel by. 
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'n Skematiese voorstelling van die Departement van Oortreder Rehabilitasie in die Staat 

Georgie is soos volg: 
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I ,. 
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Die administrasie van 'n korrektiewe toesigsisteem kan in die volgende kategoriee ingedeel 

word: 

Jeugafdeling: In Amerika word daar onderskeid getref tussen 'n volwasse

en jeugoortreder. Korrektiewe toesig word dus apart vir die twee kategoriee 

toegepas. 

Die konsep vanparens patriae geld in die geval vanjeugdiges, sodat daar 

nie-strafgerig teenoor jeugoortreders opgetree moet word nie. Daar word 

soms kritiek teen die jeughofstelsel uitgespreek deurdat daar nie voldoende 

strafmaatreels toegepas word nie. 

Die ouderdom vanjeugoortreders wat gestrafkan word verskil van Staat tot 

Staat in Amerika. State soos Connecticut, New York en Noord-Carolina 

aanvaar 16 jaar oud terwyl State soos Georgie, Illinios, Louisiana, 

Massachusetts, Missourie, Suid-Carolina en Texas 17 jaar oud as afsnypunt 

stel. Die res van die State aanvaar 18 of 19 j aar as die ouderdom vir 

jeugoortreders ( Abadinsky 1992). 

Korrektiewe toesig vir jeugoortreders word slegs vir emstige misdade 

opgele. Vir minder emstige oortredings vind slegs waarskuwing, 

kwytskelding of ondertoesigstelling van 'n proefbeampte plaas. 

Institusionalisering vind net in uitsterste gevalle plaas. 

Van proefbeamptes en/ofkorrektiewe toesigbeamptes wat die 

toesighouding oor jeugoortreders behartig, word verwag om· 

eerlik en streng op te tree. Hierdie optrede word toegepas sodat die 

jeugdige die ems van die straf kan besef. Realitiese beperkinge 
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=> Munisipate- en distriksfunksies: Hierdie owerheidsinstellings het 'n 

onafhanklike korrektiewe toesigdiens afdeling wat deur die taer howe en 

deur die Statewette geadministreer en beheer word. 

Kragtens die Statewette en -regutasies kan korrektiewe toesig deur 

organisasies namens die distriksowerhede verrig word. Texas het in 

distriksverband meer as een honderd votwasse korrektiewe 

toesigdepartemente wat meer as 1 700 proefbeamptes in <liens het Die 

volwasse toesighouding is in die Staat Georgie ender beheer van die 

Departement van Korrektiewe Dienste se afdeling Oortreder Rehabilitasie. 

Toesighouding oor jeugdiges in taasgenoemde Staat w:ord deur verskillende 

organisasies behartig en ook deur die Oortreder Rehabilitasie afdeling 

(Abadinsky 1992: 26). 

Munisipale- en distriksowerhede is die derde vlak na die staat en federate 

gesagstrukture. 

=> Staat: In elke staat bestaan 'n sentrale korrektiewe toesigsisteem wat deur 

een department geadministreer word (Abadinsky 1992: 32). 

State kan in kombinasie met ander state korrektiewe programme ontwikkel 

en aanbied. Een staat se departement kan ook korrektiewe toesigdienste 

vir verskillende state administreer. 

Elke staat is outonoom om 'n eie unieke strafregstelsel daar te stel maar dit 

mag nie in stryd wees met die federate gesagstruktuur nie. 

Op federate of nasionale vlak is korrektiewe toesig 'n verlengstuk van die 

federale howe met sy eie beamptes wat dit uitvoer en administreer 

(Kennedy 1988). Korrektiewe toesig wat op hierdie vlak opgele word, is 
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gewoonlik vir misdade wat teen die federate gesag gepleeg 1s en wat 

dikwels van meer ernstige aard is. 

In die Staat Georgie is korrektiewe toesig deel van 'n groot Korrektiewe 

Departement wat onder beheer van die Kantoor van die Goewerneur 

ressorteer. Korrektiewe toesig kan ook deur privaat organisasies uitgevoer 

word byvoorbeeld in die geval van die Staat van Alabama (Kennedy 1988). 

In die Staat New Jersey ressorteer korrektiewe toesig onder beheer van die 

wetlike gesag van die Goewerneur. Regters van die distrikshowe tree as 

hoof korrektiewe beamptes in die staat op en die volgende algemene 

ooreenkomste bestaan: 

Desentralisasie: In teenstelling op nasionale vlak is dit makliker vir 

distrikte om op plaaslike vlak programme ingestel te kry omdat 

burokratiese rompslomp dan uitgeskakel is. Organisasies in distrikte 

kan makliker hul beleid by veranderde omstandighede aanpas om 

sodoende onsuksesvolle en uitgediende programme uit te skakel en 

nuwes in te stel. Hierdie spoedige beleidsaanpassing dra daartoe by dat 

gemeenskapsvertroue in korrektiewe toesig behoue bly. 

Verantwoordelikheid: Die wetgewende gesag is verantwoordelik vir 

die administrasie van korrektiewe toesig, maar die daaglikse 

taakuitvoering is gesetel by die professionele administrateurs en 

korrektiewe beamptes. 

Onderlinge verskille tussen verskillende streke 

Aansienlik meer verskille kom in die toepassing van korrektiewe toesig 

tussen die distrikte onderling voor as wat dit die geval met instansies 

onder nasionale beheer is. So byvoorbeeld is daar verskille ten opsigte 
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van die ratio van gevalle per korrektiewe beampte in die onderskeie 

distrikte wat groter kan wees as die op nasionale vlak. 

Elke distrik stel sy eie begroting op waarbinne korrektiewe toesig 

bedryf word en dit beYnvloed die gevallelading wat hanteer word. Die 

gevallelading in die Staat New Jersey ten opsigte van toesig oor 

jeugdiges is volgens nasionale standaarde ongeveer 80 oortreders per 

beampte. Hierdie gevallelading is teenoor die van die verskiHende 

distrikte wat wissel tussen 3 5 tot 145 gevalle per beampte. Die 

volwasse gevallelading is gemiddeld 160 per beampte teenoor die van 

beamptes in distrikte wat tussen 71 tot 284 is (Kenµedy 1988). 

Standaarde:In die Staat Texas word die standaarde deur die 

Kommissaris vir Volwasse Korrektiewe toesig bepaal wat uit ses 

distriksregters en drie burgerlike lede bestaan. Die Kommissaris 

verskaf ook departementele bystand en hulp aan die plaaslike 

korrektiewe toesig organisasies wat die standaarde moet eerbiedig. 

Navorsing en eksperimentering rakende programaanbiedinge word ook 

deur die Kommissaris ondemeem sodat aanpassing waar nodig gemaak 

kan word (Kennedy 1988). 

In die Staat New York word die standaarde vir die gebied deur die "State 

Division of Probation and Correctional Alternatives" vasgestel. Die 

standaarde sluit onder andere die volgende in: 

dat korrektiewe beamptes hul indiensopleiding binne 'n periode van vier 

maande voltooi. Die wat dit nie slaag nie, moet dit weer binne drie 

maande daama herhaal en suksesvol afle 

dat programme. wat aan gevalle aangebied word, uit 'n minimum van 70 

uur bestaan 
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dat die basiese program wat deur die plaaslike organisasie gevolg staan 

te word, vooraf met die direkteur van die staat se korrektiewe 

toesigdienste uitgeklaar word wie dit moet sertifiseer 

dat 'n skriftelike verslag na voltooiing van die basiese program aan die 

geval oorhandig word. Daarin kan die vordering, voltooiingsdatum en 

aard van program verstrek word 

dat korrektiewe beamptes 'n kursus wat ook vir vredesbeainptes 

voorgeskryf is en in die staatsreg uiteengesit is, suksesvol afle 

dat beamptes jaarliks die departement se indiensopleidingsprogram 

deurloop en op die hoogte van aanpassing en ontwikkeling van 

korrektiewe toesig bly (Kennedy 1988). 

Standaarde is noodsaaklik vir die suksesvolle en doeltreffende uitvoering van korrektiewe 

toesig in veral Amerika waar daar uiteenlopende stelsels in State gevolg word. 

Hierdie standaarde en fundamentele opleidingsbehoeftes in veral die Staat New York is om 

hoe gehalte dienslewering te verseker. Elke beampte moet die nodige opleiding asook 

voortgesette onderrig ontvang om op die hoogte van ontwikkelinge te bly. Met hierdie 

deurlopende opleiding word verseker dat elke beampte met vereistes en neergelegde 

standaarde vertroud bly en dat 'n diens van gehalte gelewer word. 

Administratiewe beheer oor die standaarde van korrektiewe toesig is belangrik om 'n hoe 

graad van dienslewering te verseker. Met die neergelegde standaarde word voorkom dat elke 

organisasie eie vereistes stel wat weer tot verwarring aanleiding kan gee (Kennedy 1988). 

In Amerika word korrektiewe toesig nie net deur staatsinstellings uitgevoer nie maar ook deur 

privaatorganisasies, daarom is neergelegde standaarde van kardinale belang. 
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In die Staat Texas is bepaal dat ongeveer 80 % van departementele tyd aan direkte 

toesighouding bestee word en dat die gemiddelde gevallelading ook nie 100 gevalle oorskry 

nie. Hoe kleiner die gevallelading hoe meer direkte aandag kan aan 'n toesiggeval bestee 

word. 

Met neergelegde standaarde word verseker dat korrektiewe toesiggevalle dienslewering van 

gehalte ontvang. Daarom kan suksesvolle uitvoering van dienslewering in die vooruitsig 

gestel word met beamptes wat weet wat verwagtinge is (Kennedy 1988). 

Goed opgeleide en gemotiveerde beamptes dra by tot die suksesvolle uitvoering van hul taak. 

Personeel met die nodige selfvertroue dwing ook respek by ander rolspelers af 

3. 7 Beperkinge met die ople van korrektiewe toesig 

Daar is statutere beperkinge met die oplegging van korrektiewe toesig in die Verenigde State 

van Amerika. Misdade soos moord, ontvoering en verkragting asook 'n tweede of derde 

veroordeling sluit gewoonlik gevalle van korrektiewe toesig uit. In die Staat Texas kan 'n 

oortreder self versoek om tot korrektiewe toesig gevonnis te word. Dan moet die oortreder 

self kan bewys dat 'n ernstige misdaad nie sy versoek voorafgegaan het nie of dat hy voorheen 

in een of ander staat korrektiewe toesig opgele is nie (Kennedy 1988). 

In die Staat Georgie word 'n oortreder wat skuldig pleit (of nolo contendere - nie beswaar 

aanteken nie) en ook nie voorheen weens 'n ernstige misdaad skuldig bevind is nie onder 

korrektiewe toesig geplaas. Hierdie stap kan gevolg word sonder dat die hof 'n 

skuldigbevinding maak. As die oortreder die korrektiewe toesig suksesvol voltooi het, word 

dit aanvaar dat daar geen vorige veroordeling is nie (Kennedy 1988). 

Daar is ander faktore wat by vonnisoplegging van korrektiewe toesig ook in berekening 

gebring word. Hierdie faktore is naamlik ouderdom, die oortreder se rehabilitasiepotensiaal, 

kriminele rekord, die aanduiding van professionele kriminaliteit, georganiseerde misdade, 

geweldsmisdade, die verhouding met' 'gesinslede, enige afwykende gedragspatrone waaronder 
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dwelmmisbruik of seksuele afwykings en die gesindheid van die gemeenskap teenoor die 

spesifieke misdaad en oortreder self (Abadinsky 1992). 

Daar is ook ander faktore wat in aanmerking geneem behoort te word naamlik: Is die 

oortreder se gesindheid suiwer; is daar 'n skuldgevoel teenwoordig; en is korrektiewe toesig 

nie aan die oortreder belowe indien 'n pleit van skuldig aangeteken sou word nie. Vrae soos 

of korrektiewe toesig die oortreder in staat gaan stel om slagoffervergoeding te betaal en of 

die persoon vir homself en sy gesin sal kan onderhou en versorg is ook van belang (Abad.insky 

1992). 

3.8 Evaluasie van korrektiewe toesig in Amerika 

Die Georgie-model in die Verenigde State van Amerika wen vinnig veld omdat dit aanvaar is 

dat die program 'n sukses is, nieteenstaande die feit dat daar 'n probleem met die begrip 

"sukses" binne korrektiewe toesig is. Die begrip hang saam met die effektiewe toepassing van 

toesig en die voorkoming van residivisme. Residivisme kom van die latynse woord recidere, 

wat terugval beteken. Daarom word sukses dikwels gemeet aan die nie terugval in misdaad 

gedurende korrektiewe toesig. In die lig hiervan is sukses nie noodwendig rehabilitasie nie 

maar eerder konformering deur nie weer in misdaad te verval nie. 

Daarenteen is rehabilitasie die verandering van gedragspatrone en 'n aanpassing by bepaalde 

lewensomstandighede. Hiermee saam, indien korrektiewe toesigvoorwaardes-verbreking en 

terugval in rnisdaad nie voorkom nie, kan aanvaar word dat konformering plaasgevind het 

(Clear & Hardyman 1990). 

Sukses kan daarom net gemeet word teen die agtergrond van 'n bepaalde model wat gevolg 

word. Indien die model misdaadpleging met gevolglike suksesvolle opleiding, werksplasing, 

beraad en aanvaarbare aanpassing binne die program is, word dit as betekenisvolle 

gedragsverandering beskou. Dit beteken dat geen tegniese voorwaardesverbreking wat 

residivisme impliseer, voorgekom het, pie. 
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Met bogenoemde in gedagte kan die effektiwiteit van korrektiewe toesig soos in die Staat 

Georgie toegepas as 'n sukses beskou word (Clear & Hardyman 1990). Met die intensiewe 

toesighoudingsprogram word die waarde van 'n lae gevallelading wat meer kontak per 

individu impliseer beklemtoon. Vermeerdering in kontakmaking beklemtoon die intensiteit 

van die toesighouding en verlaag die voorkoms van residivisme. 'n Klein gevallelading oefen 

noodwendig 'n invloed op die verhoogde intensiteit van korrektiewe toesig uit (Clear & 

Hardyman 1990: 41 ). 

3.8.1 Evaluasie in 'n aantal State in Amerika 

Kalifornie: In hierdie Staat se korrektiewe toesigprogram met hoe risiko gevalle is bevind dat 

30 % tegniese verbreking van voorwaardes gepleeg is. Hierdie onderso~k is in drie distrikte 

van die Staat onderneem. Die korrektiewe toesigprogram het nie noodwendig die 

rehabilitasieprogram versnel nie (Petersilia & Turner 1990). In die ondersoek is gevalle binne 

ses maande twee tot drie maal meer gekontak as die wat nie by die intensiewe program 

ingeskakel was nie. 

Georgie: Betekenisvolle aspekte van die Georgie korrektiewe toesigprogram is dat dit koste

effektief is, daar 'n differensiasie van oortreders plaasgevind het en dat gemeenskapsveiligheid 

beskerm is (Petersilia & Turner 1990). 

New Jersey: Die New Jersey korrektiewe toesigprogram is beperk tot vyf honderd 

geselekteerde oortreders wat nie gevangenisstraf opgele is nie. Frank Pearson (1990) het 

bevind dat slegs 10 persent van die kandidate van die korrektiewe toesigprogram weer in 

misdaad verval het. 

Hierdie program hanteer nie-ernstige en nie-geweldadige misdadigers sodat gevalle by 

intensiewe toesighoudingsprogramme ingeskakel kan word. 

Ohio: E. Latessa en G. Vito (1988) het navorsing in die distrik Lucas (Toledo) in die Staat 

Ohio rakende die intensiewe toesighoudingsprogram onderneem. Daar is gevind dat elke 
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toesighoudende beampte nie meer as 25 gevalle hanteer nie. Verder is bevind dat 11, 7 % van 

die gevalle weer 'n misdaad gepleeg het en 1,2 % weer in die gevangenis opgeneem is. Dit is 

ook bevind dat minder as een tuisbesoek per maand by 'n geval afgele is - wat beswaarlik as 

intensiewe toesighouding kwalifiseer. 

Korrektiewe toesig is intensiewe gemeenskapsgebaseerde toesighouding en is veronderstel om 

as sodanig onderneem te word. Dit impliseer indringende toesighouding, slagoffervergoeding, 

dwelmtoetsing, behandeling en werkskontrolering. Deur middel van hierdie toesighouding 

bestaan daar 'n netwerk van gemeenskapsdiensprogramme vir gevalle asook beamptes wat 

streng keuring ondergaan (Latessa & Vito 1988). 

3.9 Modelle betreffende die beleid van korrektiewe toesig 

Daar is verskeie modelle in korrektiewe toesig as strafvorm opgeneem soos die mediese-, 

integrasie-, regs- en filosofiese model. 

3.9.1 Mediese model 

Die mediese model verwys na begrippe soos behandeling en rehabilitasie. Hierdie begrippe 

word hoofsaaklik binne die mediese professie gebruik, maar binne die penologiese opset en 

meer besonder by korrektiewe toesig impliseer dit die gedrags- en houdingsverandering wat by 

die oortreder plaasvind. 

In die Verenigde State van Amerika word die mediese model van die beginsel van straf geskei. 

Daarom word van die veronderstelling uitgegaan dat die oortreder deur middel van 

konstruktiewe maatreels tot gedragsverandering gelei moet word. Hierdie 

hulpverleningsproses steun sterk op innerlike kontrole wat die oortreder self toepas maar met 

die ondersteuning van 'n opgeleide terapeut as eksterne maatreel. 

Die beginsel stel voor dat straf vermy behoort te word omdat die oortreder binne 'n 

behandelingsituasie gehelp moet wm~d tot sosiaal aanvaarbare gedrag. Die oortreder moet 
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"genees" word van sy onaanvaarbare gedrag en sy gebrek aan keuse uitoefening wat 

afwykende optredes veroorsaak (Smykla 1984: 203). 

3.9.2 Integrasie model 

Hierdie model handel oor die integrasie van die oortreder in die gemeenskap en die verwysing 

na ondersteuningsbronne. Die integrasie model is daarop gemik om die oortreder by te staan 

en te ondersteun sodat die individu 'n sosiaal aanvaarbare lewe kan voer. 

Binne die integrasie model handel dit oak oar wie die dienste aan die oortreder !ewer. In die 

Verenigde State van Amerika is daar plaaslike owerhede sowel as owerheidsinstellings wat 

korrektiewe toesigdienste lewer. Waar die dienste deur ander instansies. gelewer word, is dit 

namens die staat wat dan korrektiewe toesig subsidieer. Korrektiewe toesigdienste word of 

ten volle of gedeeltelik deur die staat gesubsidieer of word vanuit federale- of staatsfondse 

betaal (Carter et al 1984: 383). 

Daar bestaan geen twyfel in Amerika dat korrektiewe toesig 'n bestaansreg het en aan sy doe! 

beantwoord nie. Oortreders dien hul straf binne die gemeenskap uit wat op rehabilitasie gerig 

is met misdaadvoorkoming as oogmerk. 

3.9.3 Regsmodel 

David Fogel (1981) het die begins el in die Verenigde State van Amerika be'invloed en die 

regsmodel ontwikkel. Fogel erken die regte van die oortreder en dat dit deur die regsisteem 

aangetas is. Vir horn staan korrektiewe toesig nie las van die regsprosesse nie aangesien die 

oortreder wel 'n misdaad gepleeg het waarvoor straf opgele moet word. 

Die rasionaal agter die regsmodel is dat die oortreder "siek" is en dat deskundige bystand 

verleen moet word om van die kriminele gedrag af te sien. Die "voorskrif' vir die verbetering 

van die toestand word deur die regsisteem neergele (Smykla 1984: 206 - 207). 
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Fogel (1981) het 'n probleem daarmee dat 'n oortreder 'n skyn persepsie van gerehabiliteerd 

kan voorhou. Hierdie probleem word veral binne die gevangenisopset ervaar, maar kan ook 

binne die korrektiewe toesig situasie manifesteer. 

Die oortreder kan toneelspel lewer en voordoen dat rehabilitasie wel plaasvind terwyl die 

teendeel waar is (Smykla 1984: 207). Hierdie toestand van pseudo-rehabilitasie kan 

waarskynlik makliker binne korrektiewe toesig as binne die gevangenisopset met sy groeiende 

bevolkingsgetalle waargeneem word. In die korrektiewe toesig situasie bevind 'n oortreder 

horn binne die gemeenskap en meestal in 'n geslote groep. Die gesinslede en/of gemeenskap 

kan ook oor die oortreder se gedrag verslag doen indien dit versoek word. 

Fogel (Justice as Fairness 1981: vii - viii) baseer die teoretiese beginsels van die regsmodel op 

die volgende aannames: 

'n Regverdige regstelsel moet op die rehabilitasie van sy oortreders gevestig wees. 

Elke oortreder wat die regstelsel inkom, behoort 'n billike kans op rehabilitasie 

gegun te word. As die regstelsel 'n oortreder die reg en toegang tot rehabilitasie 

bied, slaag dit in sy doel. 

Die oortreder moet die geleentheid tot die uitbouing van sy selfontwikkeling gegee 

word. Korrektiewe toesig moet programme aanbied wat die oortreder die 

geleentheid bied om tot 'n wetsgehoorsame burger te ontwikkel. 

Binne die regsisteem behoort gesondheids-, opvoedkundige- en voorligtingsdienste 

sowel as beraad en regshulp beskikbaar te wees. Hierdie dienste moet 'n bydrae 

lewer tot die oortreder se heraanpassing in die gemeenskap om sodoende 'n 

gesonde lewenstyl te ontwikkel. 

Die gemeenskap behoort teen die gevaarlike oortreder beskerm te word deurdat 

die staat instellings vir die doel daar stel. Gevaarlike oortreders moet ook nie met 

die onskadelikes saamgevoeg word nie om kontaminasie te voorkom. Die 
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regsisteem behoort voorsiening daarvoor te maak dat oortreders 'n billike 

geleentheid gegun word tot heraanpassing in die gemeenskap indien hulle nie 'n 

gevaarrisiko vir die gemeenskap is nie. 

Die regsisteem moet daarvoor voorsienmg maak dat voldoende opgeleide 

personeel beskikbaar is om die oortreder terapeuties by te staan. Geskikte 

personeel wat goed besoldig is, moet vir die taak afgesonder word. Dan alleen kan 

positiewe resultate verwag word (Fogel 1981). 

Die regsmodel en die teoretiese beginsels het bygedra dat korrektiewe toesig in die Verenigde 

State van Amerika aanpassings ter verbetering ondergaan het. Behandelingsprogramme is 

aangepas om effektiewe toesighouding te verseker. 

Deur middel van korrektiewe toesig behoort daar versoening bewerkstellig te word tussen die 

oortreder en die gemeenskap en/of die slagoffer. Die oortreder moet die wandaad vergoed 

met 'n direkte of indirekte bydrae (Smykla 1984). Hierdie bydrae kan in die vorm van 

geldwaarde aan die slagoffer of toesighoudende instansie en/of dienslewering wees. 

3.9.4 Filosofiese model 

Die filosofiese beginsels van korrektiewe toesig het ten doe! dat die oortreder, die gemeenskap 

asook die owerheidsinstelling daarby baat. Met korrektiewe toesig word die 

"gevangenisopset" se grense verskuif omdat die oortreder se vryheid binne die gemeenskap 

aan bande gele word en die samelewing help om sy gedrag te monitor. 

Kriminele gedrag is onaanvaarbaar en kan nie ongestraf gelaat word nie. Met strafoplegging 

soos die van korrektiewe toesig word aanvaar dat daar 'n wedersydse sosiale en morele 

verantwoordelikheid is wat billik en regverdig teenoor die oortreder en gemeenskap moet 

wees. Die oortreder word die geleentheid gegun om sy misdaad te vergoed terwyl die 

gemeenskap indirek koste bespaar (Smykla, 1984). 
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In die filosofiese model is al die vorige modelle se beginsels opgesluit. Daarom is kritiek wat 

oor korrektiewe toesig teen die ander modelle ingebring word deur hierdie model 

aangespreek. Geen strafvorm is sonder kritiek nie maar die filosofie van korrektiewe toesig is 

daarop gerig om hierdie sanksie-maatreel bo die moreel aanvaarbare standaarde te laat uitstyg. 

3.10 SLOTOPMERKING 

Korrektiewe toesig het deur die menslikheidsbeginsel in Amerika tot stand gekom en 

ontwikkel. Die vonnisopsie is in Amerika gevestig omdat daar deur navorsing bewys is dat dit 

suksesvol en meer koste-effektief bedryf kan word. Die koste vir gevangenissetting kan 

byvoorbeeld tot $20 000 per jaar per oortreder beloop en oprigtingskoste vir nuwe 

gevangenisse tot $100 000 per bed (McDonald, 1989. 

Korrektiewe toesig as vonnisopsie hou verskeie voordele vir die oortreder, die gemeenskap en 

die staat in. Daarom ontvang die vonnis groot steun onder die publiek in Amerika omdat die 

voordele daarvan waarneembaar is. Die openbare mening rugsteun die vonnis omdat die 

publiek ten gunste van die gemeenskapsgebaseerde vonnisopsie is. Misdadigers word nie in 'n 

omgewing aanvaar nie, maar die dienslewering versoek dit en daarom is die publiek meer 

geneig om oortreders in die gemeenskap toe te laat. Gemeenskapsbetrokkenheid is belangrik 

vir korrektiewe toesig en daarom moet die publiek bewus wees van die voordele wat hierdie 

vonnis inhou. Die publiek kan by programaanbiedinge betrek word. In die proses verbeter die 

openbare mening en gemeenskapsvertroue. Die massa-media word ingespan deur feitelike 

verslae oor die vonnisopsie bekend te maak en hierdeur word gemeenskapsvertroue in die 

vonnis versterk. Vrywilligers word veral in die Staat Georgie met vrug gebruik wat verder tot 

verhoogde gemeenskapsvertroue hydra. 

Soos met die geval van ondertoesigstelling is die Verenigde State van Amerika ook op die 

voorpunt van ontwikkeling met korrektiewe toesig. Korrektiewe toesig kan met reg as die 

verbeterde vorm van ondertoesigstelling beskou word. Die beginsel van beide is om die 

oortreder in die gemeenskap te rehablliteer deur van misdadige neigings af te sien. 
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Korrektiewe toesig het daaruit gespruit dat die gevangenisse m die Verenigde State van 

Amerika ontvolk raak saam daarmee is die uitgangspunt daaragter om koste te bespaar met die 

rehabilitasie van oortreders wat 'n groot las op die staatskas plaas. Teen hierdie agtergrond 

gesien het korrektiewe toesig 'n tweeledige funksie daardat koste bespaar word, maar ook die 

misdaadvrye lewenspatroon van die oortreder. 



HOOFSTUK4 

KORREKTIEWE TOESIG IN ANDER WERELDLANDE 

4.1 Inleiding 

In hierdie hoofstuk word die toepassing van korrektiewe toesig m ander wereldlande 

bespreek. Die van die Verenigde State van Amerika is alreeds in hoofstuk drie behandel. 

Verskeie lande oor die wereld benut korrektiewe toesig weens die voordele wat daarin vervat 

is. In hierdie hoofstuk word ook die regsontwikkeling van die verskillende lande bespreek 

asook die onderlinge beYnvloeding van regsisteme op mekaar. Die rede hiervoor is daarin 

gelee dat geen land se regstelsel immuun teen invloede van buite is nie. 

Die lande wat vir die doel van bespreking onder die loep geneem sal word, is: 

- Engeland 

- Nederland 

- Duitsland 

- Finland 

- Israel 

- Japan 

- Australie 

- Malawie 

4.2 Die ontwikkeling en funksionering van korrektiewe toesig in Engeland 

Die regsontwikkeling van Engeland word bespreek aangesien hierdie land met sy 

koloniale beleid 'n groot invloed op veral lande binne die Statebond uitgeoefen het. 

Verskeie lande binne die Statebond het ontwikkeling rakende die strafregbeleid van 

Engeland nagevolg, asook die van korrektiewe toesig. 

Die Engelandse regstelsel is 'n baie goed gevestigde en 'n navolgingsvaardige stelsel 

asook toon dit aansienlike ooreenkomste met ander juridiese-stelsels. Die 
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ontwikkeling van korrektiewe toesig in die Verenigde State van Amerika het ook die 

vestiging daarvan in Engeland belnvloed. Alhoewel hierdie twee lande afsonderlike 

regsontwikkeling ondergaan het. 

4.2.1 Die Regsontwikkeling 

Engeland en die Verenigde State van Amerika behoort aan die Anglo-Amerikaanse 

regsfamilie wat die tweede grootste in die wereld is naas die Romaans-Germaanse 

regstelsel. Die Anglo-Amerikaanse regstelsel is die kern van die "Westerse Reg" 

alhoewel daar onderlinge verskille binne hierdie regsfamilie voorkom. Die twee 

hoofstrome binne die Anglo-Amerikaanse regstelsel is, die common law en die civil 

lmv. 

4.2.1.1 Common Law 

Die common law is 'n regstelsel wat oor 'n lang tydperk deur die howe in Engeland 

as gemeenskaplike reg ontwikkel het, wat hoofsaaklik die basis van 

oplossingsberegtiging is. In hierdie opsig stem die common lmv ooreen met die 

Romeinse reg wat weer meer klem le op publiekregtelike aangeleenthede soos 

regspleging, proses- en bewysreg asook hofbevele of hofbeslissings (Van Zyl 1981 

168). 

Die Engelse regsgeskiedenis is gekoppel aan die rol van koninklike mag en daarom 

het common lmv 'n sterk tradisionele element wat verhoed dat die Romeinse reg in 

Engeland gevestig geraak het. Dit is veral so aangesien in Engeland kodifikasie nooit 

werklik plaasgevind het nie (Van Zyl 1981 : 169). 

Die Anglo-Amerikaanse common lmv is nie net tot Engeland en Amerika beperk nie, 

maar ook in die Franse Code civil opgeneem en word ook in ander Romaans

Germaanse regsbronne oor die wereld aangetref Die verspreiding van die common 

lmv is hoofsaaklik as gevolg van die verowering en kolonisasie in ander 

Engelssprekende lande gevestig (Van Zyl 1981 : 169). 
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Die ontwikkeling van die common lmv hang ten nouste saam met die geskiedenis van 

die Engelse reg. 'n Belangrike rede hiervoor is omdat die Engelse reg nooit 

gekodifiseer is soos trouens die Romaans-Germaanse regstelsel op die vasteland van 

Europa en elders in die wereld nie (Van Zyl 1981 : 170). 

Die Engelse common lmv het 'n lang ontwikkelingsgeskiedenis vanaf die Angel

Saksiese tydperk in die vyfde eeu. Na die Normandiese inval in Engeland deur 

Willem die Veroweraar in 1066 het die Angel-Saksiese reg steeds bly voortbe_staan 

(VanZyl 1981:170- 172). 

Die Normandiese teenwoordigheid het 'n sterk sentrale regeringstelsel tot stand 

gebring sodat die stam administrasie en organisasie vir sentrale beheer plek gemaak 

het. Angel-Saksiese gewoontereg is geleidelik vervang deur gemeenskaplike 

regsprosedures en regspleging onder die bewind van Hendrik II (1154 - 1189) en so 

het die Engelse common lmv verder ontwikkel. Die koninklike howe is uitgebrei na 

'n oproep deur die volk omdat die prosedures en vorms van aksies die gewone man 

genoop het om hul heil daarin te soek. Getuienis is onder eed afgele en sake is deur 

'n jurie aangehoor sowel as vonnis oplegging deur die hoof Eers in 1875 is die 

gewone burger 'n outomatiese reg tot toegang tot die koninklike geregtigheid 

verleen (VanZyl 1981:172- 174). 

4.2.1.2 Equity 

Vanaf die veertiende tot die agtiende eeu het Equity ontwikkel nadat die Tubor

familie die troon van Engeland in 1485 bestyg het. Daar het gevolglik 'n behoefte 

ontstaan om die reg en regsprosedure te hervorm om by veranderde omstandighede 

aan te pas. Die nuwe sisteem van prosedure staan bekend as equity en het buite die 

grense van die common law tot stand gekom. Dit is gebaseer op die "natuurlike" 

beginsel van billikheid en redelikheid wat regshulp verleen waar die common lmv nie 

daarin kan slaag nie. Om op equity aan te dring, is 'n petisie by die koning ingedien 

met die spesifieke versoek dat die regsmiddel toegepas moet word (Van Zyl 1981 

177). 
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Gedurende die negetiende eeu was daar 'n sterk beweging na algemene 

regshervorming in Engeland en het gestaan ender leiding van die regsgeleerde Jeremy 

Bentham (1748 - 1832), met die oogmerk om sosiale strukture te orden. 

Daar is radikale veranderinge en re-organisasie aan geregtelike prosedure sowel as 

die hofstelsel aangebring wat vanaf 1832 tot 1875 geduur het. Hierdie is 'n 

belangrike gebeurtenis waarop die Judicature Act, 1873 uitgevaardig is (Van Zyl 

1981 : 178). 

Aan alle howe in Engeland is die bevoegdheid sedertdien verleen om sowel common 

law en equity toe te pas. Equity is gekenmerk deur 'n sterk standpunt teen die 

misbruik van regte of bevoegdhede en die verlening van 'n verskeidenheid 

regsmiddels wat aan die common lmv onbekend was (Van Zyl 1981: 182). 

4.2.1.3 Hofbeslissings 

Geen regstelsel m die wereld le groter klem op hofbeslissings as regsbron as 

Engeland nie en ook die wyse waarop presedente kan funksioneer. Die laer howe is 

gevestig binne die stare decisis wat behels dat 'n ondergeskikte hof die beslissings 

van 'n hoer hof moet respekteer. Hieruit het ontwikkel waar beslissings op alle laer 

howe bindend is met soortgelyke geskilpunte. In Engeland bestaan daar geen 

amptelike versameling van regsuitsprake sedert die Year Book (1283 - 1535) nie, 

maar wel half-amptelike versamelings wat as Law Reports bekend staan (Van Zyl 

1981 : 186). 

Die regsontwikkeling van Engeland het 'n lang aanloop weens sy geskiedkundige 

agtergrond deur die eeue. Engelsereg met sy common lmv, equity en hofbeslissings 

het die toon aangegee binne die land se invloedsfeer. Hiermee saam en invloede 

rakende sosiale regshervorming van Jeremy Bentham (1748 - 1832) het radikale 

prosedure veranderings binne die Engelse hofstelsel totstand gekom. Die 
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aanpassmgs het dit moontlik gemaak dat veranderinge kon plaasvind binne 'n 

redelike konserwatiewe regstelsel. 

4.2.2 Korrektiewe toesig in Engeland 

In Engeland het daar 'n behoefte tot die verandering aan sy strafregstelsel bestaan 

veral sedert die middel 1980, weens die hoe gevangenisgevolking wat ervaar is. Die 

hoogste daaglikse gevangenisbevolking wat in Engeland aangeteken is, is 38,300 en 

as die in polisie aanhouding bygereken word, is die getal 49,900 wat in _1988 

aangeteken is (RSD Julie 1996). Die hoe gevangenisbevolking het 'n groot las op die 

staatskas geplaas en druk is toegepas om veranderinge aan te dring. 

4.2.2.1 Witskrif rakende Korrektiewe toesig in Engeland 

Die Woolf-ondersoek is aangestel en het 'n Witskrif opgestel onder die titel, Crime 

Justice and Protecting the public.Hierdie verslag is in Februarie 1990 by die Engelse 

Parlement ingedien en het bygedra tot 'n merkwaardige ontwikkeling in die 

strafregstelsel asook die instelling van korrektiewe toesig in Engeland. Die 

ondersoek het gehandel oor die hersiening van die strafopleggingsbeleid, maar sender 

om die gemeenskap se veiligheid in gevaar te stel. Saam hiermee is voorgestel <lat 

die behandeling van oortreders, veral die onder korrektiewe toesig nie net alleen die 

verantwoordelikheid van die gevangenisowerhede is nie. Departemente van Justisie, 

Proefdienste en plaaslike owerhede sowel as die gemeenskap, moet daarom ook by 

die vonnisopsie betrek word, aangesien korrektiewe toesig 'n gemeenskaps

gebaseerde vonnis is. 

4.2.2.2 Vonnisbeleid na aanleiding van die Witskrif 

Die Engelse Parlement het na aanleiding van die Woolf-ondersoek die witskrif 

gepubliseer en 'n vonnisbeleid geformuleer wat hulp aan die oortreder beklemtoon. 

By die witskrif is die stelling ingesluit: 

"... to acquire the habits to stable and useful citizenship under superv1s10n, 

reforming offenders ... ". 
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Hierdie stelling het verder momentum aan die hervorming van die oortreder en 

korrektiewe toesig gegee (Supervision and Punishment 1990 : 19). 'n Belangrike 

beginsel in die stelling is die motivering tot oortreder, selfdissiplinering wat die 

selfbeheersing en interne beheer impliseer teenoor die eksteme kontrole van 

gevangenissetting. 

'n Verdere aanbeveling van die witskrif was dat bestuursrade deur die 

Gevangenisowerhede vir korrektiewe toesig ingestel word, sodat die gemeenskap 

ook betrokke by die vonnisopsie kan raak. Verteenwoordiging op die rade is 

individue met bepaalde vaardighede rakende gemeenskapsbronne en hantering van 

oortreders gei'dentifiseer. Regters is ook betrokke om die uitvoerbaarheid van 

korrektiewe toesig te monitor wat die behoorlike toepassing volgens wetlike 

voorskrifte insluit (Supervision and Punishment 1990 : 19). 

Die volgende oogmerk is aan die bestuursrade vir korrektiewe toesig gestel 

(Supervision and Punishment 1990 : 20): 

om aan die howe leiding te gee ten opsigte van die vonnisoplegging, toepassing 

daarvan en bevordering van die funksionering 

om die aantal proefbeamptes of korrektiewe toesig beamptes te vermeerder 

aangesien daar nie voldoende mannekrag beskikbaar is om die vonnisopsie na 

behore toe te pas nie 

om gemeenskappe voor te berei om korrektiewe toesig te aanvaar asook 

inligting deur te gee dat toesiggevalle geen gevaarrisiko vir die gemeenskap 

inhou nie 
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om korrektiewe toesig as 'n koste-effektiewe en doeltreffende vonnisopsie te 

bemark, maar ook om toe ~e sien dat 'n besparing op staatsuitgawes te weeg 

gebring word, asook dat die strafbydra tot gevangene hervorming. 

Die witskrif het verder voorgestel dat daar teen oortreders opgetree kan word 

wanneer die korrektiewe toesigvoorwaardes verbreek is. Die realiteite, 

gesinsomstandighede en -dinamika moet tydens korrektiewe toesig in aanmerking 

geneem word (Tony Christopher and Vivien Steyn Nacro: Annual Report 1990). 

Met die publisering van die witskrif, is die Engelse Parlement genoop om meer geld 

beskikbaar te stel vir die uitvoering van korrektiewe toesig. Dit is veral vir die 

effektiewe uitvoering van korrektiewe toesig en sodat die vonnisopsie deur die 

gemeenskap aanvaar kan word. Volgens die rasionaal kom dit daarop neer dat indien 

die gemeenskap korrektiewe toesig aanvaar en die vonmsops1e verkry 

geloofwaardigheid, is gemeenskapsbetrokkenheid makliker verkrygbaar. 

4.2.2.3 Werksmetodes 

Na aanleiding van die Woolfverslag is wetgewing gedurende 1989 in Engeland 

aanvaar, naamlik die Control and Management of Probation Service Act, 1989. 

Hierdie wet is ingestel om die proefbeampte se rol uit te brei en om dienslewering 

met gevangenisowerhede en privaat organisasies te koordineer. 

Na die publisering van die Control and Management Probation Service Act, 1989 

kon proefbeamptes asook korrektiewe beamptes nie sondermeer onafhanklik 'n 

behandelingsprogram vir oortreders beplan en uitvoer nie. Die mikpunt was dat daar 

na die uitvaardiging van die Wet 'n gei"ntegreerde en spanbenadering gevolg moet 

·word. Die multi-dissiplinere span moet uit proefbeamptes, korrektiewe beamptes, 

sielkundiges en maatskaplike werkers bestaan wat ook lede van die privaat sektor 

insluit om behandelingsprioriteite te bepaal. Behandelingsprogramme deur genoemde 

span moet korrektiewe toesigdoelwitte bevat wat as werkbare vonnisopsiepakkette 

aan gevalle en toesighouderide organisasies kan hied. 
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Die korrektiewe toesigpakket moet uit die volgende beginsels bestaan: 

voorwaardes wat aan die oortreder gestel word oor inskakeling by programme 

kontakmaking met proefbeampte asook korrektiewe beampte om gereelde 

toesighouding te verseker 

weerhouding van nadelige gewoontes en gebruike soos die van dwelmmisbruik 

(Supervision and Punishment 1990 : 19). 

Die doel van die toesigpakket is sodanig dat die oortreder korrektiewe toesig 

suksesvol kan deurloop en van misdadige gedrag afstand kan doen. Dit sal impliseer 

dat resultate wat met korrektiewe toesig behaal word, nou saam hang met effektiewe 

toesighouding en monitering deur die proefbeampte of korrektiewe beampte. Hierdie 

toesighouding en die effektiwiteit daarvan, word deurlopend geevalueer om 

veranderinge wat by die oortreder plaasvind, te meet. Die doe! van die meting is om 

die resultaat te bepaal waardeur vasgestel kan word of rehabilitasie werklik by die 

toesiggeval plaasgevind het (Nacro 1990). 

Die resultaat rakende rehabilitasie wat met 'n geval behaal is, word aan die multi

dissiplinere span en regsplegende instellings bekend gemaak sodat vertroue in die 

vonnisopsie verkry kan word (Supervision and Punishment in the community Febr. 

1990 : 21). 

4.2.2.4 Strafproseswet, 1988 soos gewysig 

Na aanleiding van die Woolfverslag is hoofstuk 221 van die strafproseswet van 1988 

gewysig om voorsiening te maak vir die bantering van jeugdiges binne die 

konstruksie van funksionering van die hoofstuk. 
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• Verbod op die oplegging van gevangenisstraf vir jeugoortreders tussen die 

ouderdomme van 16 en 21 jaar. 

Hierdie verbod word gereel deur artikel 109A en bepaal dat: 

Geen hof mag persone tussen die ouderdomme van 16 en 21 jaar gevangenisstraf 

ople indien geen ander metode beskikbaar is om met die jeugoortreder te handel 

nie. Die wyse waarop daar tot gepaste vonnisoplegging gekom kan word, is deur 

middel van relevante inligting wat ingewin moet word. Hierdie inligting moet 

insluit die sielkundige, sosiale, maatskaplike en fisiese omstandighede waarin die 

jeugdige horn tans bevind. Die proses kom dus neer op die suiwerste vorm van 

individualisme wat meebring dat gebalanseerde vonnisoplegging plaasvind. 

Volgens subartikel 2 van artikel 109A is die distrikhof, asook die Ianddroshof gebind 

aan die toepassing van hierdie artikel. 

• Korrektiewe toesig van oortreders wat uit die gevangenis vrygelaat word, word 

gereel ingevolge artikel 109AA, wat bepaal dat: 

'n Persoon jonger as 25 jaar wat uit die gevangenis vrygelaat is en voordat die 

volle termyn van gevangenisstraf voltooi is, onder korrektiewe toesig geplaas kan 

word. Die Kommissaris van Korrektiewe Dienste moet die bevel van korrektiewe 

toesig goedkeur as die aansoek aan die volgende vereistes voldoen: 

dat daar nog meer as drie maande gevangenisstrafuitgedien moet word 

dat gevangenisstraf nie uitgedien word omdat die oortreder in gebreke gebly 

het om 'n boete te betaal nie 

dat wanneer 'n oortreder tydens vonnisoplegging nog nie ouderdom van 21 

jaar bereik het nie. 
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Subartikel IA van artikel 109AA bepaal dat geen gevangene vrygelaat mag word en 

onder korrektiewe toesig geplaas kan word indien daar alreeds sodanige bevel by 

vonnisoplegging teen die persoon gemaak is. 

Subartikel 2 van genoemde artikel bepaal dat geen korrektiewe toesigbevel uitgereik 

mag word as daar reeds bepaal is dat: 

die oortreder 'n dwelmbehandelingsentrum met vrylating moet bywoon as_ deel 

van korrektiewe toesig of dat dit 'n voorwaarde is in die opgeskorte vonnis nie 

die vonnis bepaal het dat die oortreder in 'n opleidingsentrum met vrylating 

aangehou word as deel van korrektiewe toesig of as 'n opgeskorte vonnis 

voorwaarde. 

Ingevolge subartikel 3 van genoemde artikel behoort 'n korrektiewe toesigbevel 

voorwaardes te bevat en 'n geval moet dit gehoorsaam, wat die volgende kan insluit: 

om tydens die korrektiewe toesigperiode by 'n organisasie in te skakel, of by 'n 

individuele persoon, wie se naam gespesifiseer word en die periode nie 12 

maande oorskrei nadat die persoon uit die gevangenis vrygelaat is nie 

terwyl die geval onder korrektiewe toesig verkeer, moet alle voorwaardes 

nagekom word, insluitende dat daar by 'n voorafbepaalde woonplek gebly sal 

word 

Subartikel (4) van bogenoemde artikel bepaal dat die Kommissaris van Korrektiewe 

Dienste op enige stadium die korrektiewe toesigvoorwaardes kan wysig of 

kanselleer. 

Ingevolge subartikel (5)(a) van artikel 109AA kan die korrektiewe toesigbevel teen 

'n persoon opgehefword: 
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wanneer die geval gevangenisstraf uitdien ingevolge artikel I 09 AB 

gevangenisstrafvan minder as drie maande uitdien. 

Die korrektiewe toesigbevel mag nie 12 maande nadat dit uitgereik is, opgehef word 

me. 

Kragt ens subartikel ( 5)(b) van genoemde artikel verstryk die korrektiewe toesigbevel 

in die volgende gevalle: 

as die oortreder gevonnis word om gevangenisstraf van meer as drie maande 

uit te <lien 

as die persoon gelas word om 'n dwelmbehandelingsentrum by te woon 

as die persoon gelas word om 'n opleidingsentrum by te woon 

as die persoon onder die toesig van 'n proefbeampte geplaas word 

as die geval die ouderdom van 26 jaar bereik. 

In die geval waar 'n persoon ingevolge subartikel (6) van hierdie artikel versuim om 

die korrektiewe toesigvoorwaardes na te kom, kan by skuldigbevinding 'n boete of 

gevangenisstrafvan hoogstens 12 maande opgele word. 

• Opheffing van die korrektiewe toesigbevel 

Ingevolge Artikel 109AB kan indien die Kommissaris van Korrektiewe Dienste 

tevrede is dat 'n persoon wat onder korrektiewe toesig verkeer, in gebreke gebly het 

om die voorwaardes na te k6m, gelas dat die geval na die gevangenis terugkeer. 'n 
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Geval teen wie die terugkeringsbevel gemaak word, kan weer in die gevangems 

aangehou word vir 'n periode wat gelykstaande is aan die oorblywende gedeelte van 

die straf Die Kommissaris van Korrektiewe Dienste kan die gevangene wat weer 

aangehou word, te enige tyd vrylaat en weer ender korrektiewe toesig plaas. 

Subartikel (4) van genoemde artikel bepaal dat die korrektiewe toesigbevel opgehef 

kan word ender die volgende omstandighede: 

wanneer 'n gevangenisstraftermyn weer uitgedien moet word 

om 'n dwelmbehandelingsentrum byte woon 

om in 'n opleidingsentrum aangehou te word 

om ender toesig van 'n proefbeampte geplaas te word 

wanneer die ouderdom van 26 jaar bereik word. 

• Arrestasie van persone teen wie die korrektiewe toesigbevel teruggetrek is 

Artikel 109AC van genoemde wet bepaal dat as 'n geval, teen w1e 'n 

terugtrekkingsbevel uitgereik is, nie weer na die gevangenis terugkeer nie, dit as 'n 

onwettige vrylating beskou word. Enige polisiebeampte kan in gevalle waar daar 'n 

terugkeringsbevel uitgereik is, die persoon arresteer en na die gevangenis terugbring. 

Ingevolge subartikel 2A van bogenoemde artikel kan 'n beampte van die 

Departement van Korrektiewe Dienste, wie se naam gespesifiseer is, die 

toesighoudingsfunksie uitvoer, en die geval arresteer teen wie 'n terugkeringsbevel 

uitgereik is. 

4.2.2.5 Strafregsplegingswet, 1991 (Criminal Justice Act, 1991) 
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Die Strafregsplegingswet van 1991 kan met reg getipeer word as 'n baanbreker op 

die terrein van strafopleging. 

Hierdie wet het in Oktober 1992 in werking getree. Die Strafregplegingswet, 1991 

bepaal onder andere op watter wyse daar met oortreders gehandel kan word wat uit 

die gevangenis vrygelaat word. Voorwaardes wat aan die vrylating gekoppel is, 

moet nagekom word. Die wet het 'n nuwe vroee vrylatingsbeleid daargestel, wat 

vorige wetgewing vervang het. Die korrektiewe toesigvoorwaardes kan die 

volgende insluit: 

'n geval word vir die doel daarvan en die tydsduur van die vergunning onder 

die toesig van 'n proefbeampte of korrektiewe beampte geplaas wat die 

voltrekking van die vonnis moet monitor 

daar moet onmiddellik by genoemde beampte aangemeld word, en moet 

deurlopend kontak behou soos voor vrylating bepaal is 

besoeke, soos voorafbepaal is, moet stiptelik nagekom word 

die toesiggeval mag slegs by die spesifieke plek woon soos vooraf deur die 

korrektiewe beampte of proefbeampte goedgekeur 

die toesiggeval mag slegs daardie werk, soos gereel, in die voorafopgestelde 

ooreenkoms verrig en die korrektiewe beampte of proefbeampte moet ingelig 

word as die werk verlaat word of as die toesiggeval afgedank word 

die toesiggeval mag geensins buite die grense van die Groot Brittanje reis 

indien daar nie met die toesighoudende beampte vooraf gereel is nie. 

Hierdie voorwaardes bly van krag en mag nie verbreek word nie en word slegs 

opgehefwanneer die geval se vergunning teruggetrek of die vonnistydperk voltooi is. 
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Die rede hiervoor is om toe te sien dat gedragsmodifikasie by 'n oortreder plaasvind, 

maar ook om die gevangenisbevolking te verlaag en te poog om die verslagdoening 

te beheer. 

Die Strafregsplegingswet, 1991 het daartoe bygedra dat daar 'n skerp daling 

gedurende 1992/93 in die gevangenisbevolking in Engeland plaasgevind het. Die 

jaarlikse syfer vir 1992 was 45,801 wat bestaan het uit 44 240 mans en 1,561 vroue, 

en die vir 1993 was 44,565 wat uit 43,005 mans en 1,560 vroue bestaan het (RSD 

Julie, 1996). 'n Rede wat ook bygedra het tot die daling in die aanhoudingsyfer was 

dat die gemiddelde lengte van vonnisse korter geword het, wat deur die omskepping 

van korrektiewe toesig teweeggebring is. 

4.2.2.6 Strafregplegings wet, 1993 (Criminal Justice Act 1993) 

Hierdie wet het op 15 Augustus 1993 inwerking getree, met die doe! om verder te 

poog om die gevangenisbevolking te verlaag. Artikel 29 van die 

Strafregplegingswet, 1991 is gewysig, sodat die howe bepaalde omstandighede in 

aanmerking kan neem om bogenoemde ideaal te verwesenlik, byvoorbeeld soos 

vorige veroordelings of die onvermoe om op vorige vonnisoplegging te reageer. 

Artikel 1 van die Strafregplegingswet 1993 is gewysig om die howe te magtig om 

korrektiewe toesig vir alle misdade en misdadigers op te le. 

4.2.3 Evaluering van Korrektiewe toesig in Engeland 

In Engeland word die volgende kriteria by die instelling van korrektiewe toesig in 

aanmerking geneem: 

Die Engelse parlement stel jaarliks fondse vir die toepassing van korrektiewe 

toesig beskikbaar. Daarom rus daar 'n verantwoordelikheid op die 

wetstoepasser en regstelsel om die vonnisopsie suksesvol uit te voer. Dit is 

belangrik <lat die goeie resultate wat met die vonnisopsie behaal is, weergegee 

word sodat die toekenning van fondse geregverdig word. 



132 

Aangesien die korrektiewe toesigstelsel fyn deur die openbare mening waargeneem 

word, is kommunikasie van die suksesse en probleme van deurslaggewende belang. 

Dus moet aan die Engelse gemeenskap gereeld verslag gedoen word oor resultate 

wat met korrektiewe toesig behaal is, sodat die publiek groter vertroue in die stelsel 

kan ontwikkel. Deur hierdie rekenskap aan die Engelse gemeenskap ontstaan daar 'n 

vertrouensverhouding ten opsigte van korrektiewe toesig. Die persepsies dat 

misdadigers in die gemeenskap Iosgelaat word, word hierdeur besweer, aanges1en 

suksesse gereeld die teendeel aan die Engelse publiek uitwys. 

Met voldoende beheer en die nodige verantwoordelikheid waarmee korrektiewe 

toesig in Engeland bedryf word, kan daardie gemeenskap self die resultate evalueer 

of die besteding van staatsfondse doeltreffend aangewend word. Indien die 

rehabilitasie en dienslewering aan die oortreder deur middel van korrektiewe toesig 

minder kos en meer koste-effektief as gevangenisstraf is en saam beter resultate 

oplewer, gaan die publiek vertroue in die vonnisopsie ontwikkel. Daarom is dit 

belangrik dat effektiewe beheermaatreels ingestel word sodat die oortreder 

betekenisvol kan aanpas sander om enige verdere misdade te pleeg. Langs hierdie 

weg word korrektiewe toesig in Engeland as 'n aanvaarbare vonnisopsie vir die 

oortreder asook gemeenskap beskou en die bestaansreg daarvan word hierdeur 

verseker. 

Gereelde skakeling in Engeland vind tussen die opleggers en toepassers van 

korrektiewe toesig plaas, omdat resultate en suksesse gepubliseer word. Uit die 

literatuur is dit duidelik dat vonnisopleggers nie twyfel oar die vermoens van die 

vonnisuitvoerder nie, daarom bestaan daar die wedersydse vertroue in korrektiewe 

toesig as 'n alternatiewe nie-institusionele opsie. Om hierdie vertroue te kan 

verseker, is 'n gesonde wedersydse kommunikasie nodig wat met effektiewe 

inligtingsvloei gepaard gaan wat agterdog uitskakel. 

Tussen die verskillende rolspelers binne die regsplegingstelsel is daar doeltreffende 

werksooreenkomste wat elkeen se terrein en pligte afbaken. Die gevangenis-
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owerhede se terrein is deeglik gedefinieer en weet ook wat om te doen terwyl aan 

privaat organisasies is ruimte gelaat word om 'n effektiewe bydrae tot korrektiewe 

toesig te lewer. 

In Engeland word vrywilligers by korrektiewe toesig betrek en word met die nodige 

feitlike inligting toegerus. Die vrywilligers wat by korrektiewe toesig betrokke raak, 

word deeglike opgelei om hul taak te volvoer. Die situasie verseker dat die 

vrywilligers 'n effektiewe bydrae lewer (Supervision and Punishment m the 

Community Framework for Action. Febr. 1990 : 9 - 10). 

4.3 Die ontwikkeling en funksionering van korrektiewe toesig in Nederland 

Die regsontwikkeling van Nederland toon tot 'n mate aan dat deur kontakmaking 

(resepsie) met veral die Romeine, bepaalde invloede uitgeoefen is. Nederland se 

regstelsel is egter sterk deur sy eie regsgeleerdes be1nvloed sodat 'n unieke karakter 

daardeur ontwikkel is. Die Nederlandse eie regsfilosofie het die pas van 

ontwikkeling aangegee. In hierdie opsig is dit veral die juridiese humanisme wat 'n 

invloed uitgeoefen het en die land genoop het om die reg by menslike behoeftes aan 

te pas. Met hierdie tendens is die voorloper daargestel om altematiewe 

beskikkingsmoontlikhede in werking te stel en teen die agtergrond word die 

regsontwikkeling bespreek. 

4.3.1 Die Regsontwikkeling in Nederland 

Die regsontwikkeling van Nederland word bespreek sodat die verband aangetoon kan 

word hoe die land se strafreg nie staties gebly het nie, maar by veranderde 

omstandighede aangepas het. Alhoewel sterk gesteun word op die e1e 

regsontwikkeling het beinvloeding wel plaasgevind en veral die hantering van 

oortreders wat samelewingsnorme oortree het. 

Die regsontwikkeling in Nederland hang saam met die Germaanse regsgeskiedenis. 

Daar is 'n vroeg-Germaanse tydperk wat tot die vyfde eeu gestrek het en vanaf die 

negende eeu het dit as die Ffankiese tydperk bekend gestaan (Van Zyl 1981 : 105). 
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Tydens die tydperke is die Repu~liek van die Verenigde Nederland vanaf 1581 tot 

1795 gestig en daarna is die Betaafse Republiek uitgeroep. Hierdie tydperke 

verteenwoordig die belangrikste fase in die regsontwikkel van Nederland (Van Zyl 

1981 : 105). 

Gedurende die vyftiende eeu het 'n effektiewe hofstelsel in Nederland ontwikkel met 

die Hof van Holland, Zeelaand en Wes-Friesland wat in 1428 tot stand gekom het. 

In 1582 het die Grote Raad van Mechelen as hof van appel tot stand gekom en in 

Holland gefunksioneer. Gedurende dieselfde jaar (1582) is die Staten van Holland as 

hooggereghof(Hooge Raad) te Den Haag ingestel (Van Zyl 1981 : 106). 

Die sewentiende eeu was die bloeitydperk van die Romeins-Hollandse reg en die 

agtiende eeu is gekenmerk deur die kodifikasie van die Nederlandse reg wat tot aan 

die begin van negentiende eeu geduur het (Van Zyl 1981 : I 06). 

Soos in ander dele van Europa, byvoorbeeld Duitsland, het die Romeinse reg in 

Nederland reeds voor die twaalfde eeu geleidelik infiltreer. Daar is verskillende redes 

waarom die resepsie van die Romeinse reg in Nederland plaasgevind het waarvan die 

volgende die vernaamste is: 

die vloei van Nederlandse studente na buitelandse universiteite. Dit was veral 

uit lande soos onder andere Italie waar die Romeinse reg 'n bloeitydperk beleef 

het 

die kerk- en die kanonieke reg se oorplanting in die Romeinse reg, het 'n 

belangrike bydrae gelewer. Hiermee saam die ekonomiese oplewing en die 

toenemende handelsverkeer wat 'n betekenisvolle invloed uitgeoefen het 

rakende be"invloeding van die Nederlandse regstelsel 



135 

in Nederland was daar 'n gebrek aan 'n nasionale reg of regseenvormigheid. 

Die regters wat in die Hof van Holland, Zeeland en Wes-Friesland, die Grote 

Raad van Mechelen en Zeeland werksaam was, het in die Romeinse reg 

onderrig ontvang 

by die universiteit van Leeuven wat in 1425 'n bloeitydperk beleef het, is sowel 

Romeinse reg as kanonieke reg gedoseer (Van Zyl 1981 : 161). 

Die juridiese humanisme was 'n romantisering van die reg en het die 

regsontwikkeling in Nederland grootliks belnvloed. Cornelis van Bijnkershoek (1673 

- 1743) wat president van die Hooge Raad was, het sterk humanistiese tendense 

getoon (Van Zyl 1981 : 161). 

Die reg is gevolglik aangepas om by die gewone mens se behoeftes aansluiting te 

vind wat ook normaalweg die gewoontereg is. 

Die gewoontereg is van die vernaamste regsbronne in Nederland, waaronder die 

stedelike gewoontereg (stadrecht) en gebieds- of streeks- gewoontereg (landrecht) 

val. Die wetgewing is in die vorm van pakkette uitgereik waarvan die "Ewige Edik" 

(Eeuweich Edict 1540) en "Politieke Ordonnansie" (1580) die belangrikste is (Van 

Zyl 1981 : 106 - 108). 

4.3.2 Bronne van die Reg 

Die vernaamste bronne van die Nederlandse reg is wetgewing en gewoontereg asook 

hofbeslissings en mening van regsgeleerdes wat oorredende gesag het (Van Zyl 1981 

: 109). 

Die bekende bron van reg is wetgewing m die vorm van die Grondwet met sy 

verskillende kodes. Hieronder is die Burgerlike Wetboek asook regulasies by wyse 

van koninklike besluite. Regulasies of aanvullende verordeninge staan meestal 

bekend as "algemene maatregelen van bestuur". Enige strafmaatreels daarin vervat 
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moet m ooreenstemming wees met bestaande wetgewing terwyl die bepalings 

daarvan oor die algemeen aan regtelike hersiening onderhewig is (Van Zyl 1981 : 

109). 

Artikel 3 van die Wet Algemene Bepalingen (1829) bepaal dat gewoontereg nie 'n 

bron van die reg vorm tensy wetgewing spesifiek daama verwys. Hierdie verwysings 

na die gewoontereg of "gebruke" kom dikwels voor, alhoewel dit skynbaar by wyse 

van 'n wye interpretasie van die relevante wetgewing is. 

Daar bestaan geen presedent-stelsel in Nederland nie. Dit gebeur selde in die praktyk 

dat die laer howe van die beslissings van 'n hoer hof in 'n soortgelyke saak sal afwyk, 

veral waar daar reeds uitsprake oor dieselfde aangeleentheid bestaan. 

Daar is geen amptelike versamelings van hofbeslissings in Nederland nie, maar 'n 

aantal belangrike privaatversamelings waarvan die bekendste die Tjeenk Willink 

(Zwolle) se Nederlandse Jurisprudente is (Van Zyl 1981 : 110). 

Die menings van regsgeleerdes soos in regboeke of -geskrifte uiteengesit kan in die 

praktyk aansienlik gewig dra, alhoewel dit nie bindend is nie (Van Zyl 1981 : 112-

114). 

4.3.3 Die Openbare Ministerie en vervolging 

Vervolging in strafsake word deur die openbare ministerie behartig, wat 'n liggaam 

van staatsamptenare in die departement van justisie is. Siviele aangeleenthede word 

ook deur die departement behartig en sivielregtelike advies word aan die prokureur

generaal gebied. Dit gee die amptenaar die bevoegdheid om appel teen enige 

strafregtelike- of siviele beslissing aan te teken, as dit in belang van reg en 

geregtigheid is (Van Zyl 1981 : 115). 

Amptenare van die openbare ministerie is soos regters, beroepsamptenare wat as die 

"staande magistratuur" bekend staan, dit terwyl regters die "sittende magistratuur" is. 
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Die magistratuur se onafhanklikheid word nie gewaarborg nie, maar wel die van die 

prokureur-generaal en die vier advocate-generaal. As rede hiervoor word aangevoer 

dat genoemde amptenare die bevoegdheid het om kabinetsministers ofvolksraadslede 

voor die Hooge Raad aan te kla en is dus van staatsinmenging gevrywaar (Van Zyl 

1981 : 118). 

4.3.4 Kort historiese oorsig van die Nederlandse Strafreg 

Die Nederlandse Strafregkode het op 1 September 1886 van krag geword. Voor die 

tyd is Franse N apoleontiese Strafkode reeds vanaf 1810 toegepas. Die koningryk 

van Nederland het in 1813 tot stand gekom en die grondwet het gestipuleer dat die 

prosedure en strafreg van die Napoleontiese kode kriminele gedrag moet reguleer. 

Die strafkode van Nederland bevat verskeie elemente van die Franse, Engelse en 

Duitse strafreg (Tak 1993). 

Verskeie veranderinge aan die strafreg van Nederland het sedert 1945 plaasgevind en 

so is misdade soos owerspel en homoseksuele dade gedekriminaliseer. Die 

belangrikste verandering van die Nederlandse strafreg sedert die tweede 

wereldoorlog het gehandel oor die toepassing van straf wat ook insluit die 

hervorming van uitgestelde en opgeskorte vonnisse. Gemeenskapsgebaseerde 

vonnisopsies is in 1989 in Nederland ingestel (Tak 1993). 

4.3.4.1 Komitee van ondersoek na die Strafregstel in Nederland 

Die Moons Komitee het die Strafregstelsel in Nederland ondersoek in die lig van die 

Europese Konvensie en 'n besluit wat deur die Strasbourg hof geneem is. Die rede 

hiervoor is daarin gelee dat nie alle misdade gedefinieer word nie, veral nie 

verkeersoortreders en dwelmverwante rnidsdrywe nie. Ook is oortreders tussen die 

ouderdom van 18 en 21 jaar dieselfde behandel as jeugdiges tot en met 17 jaar. 

Gedetaileerde regulasies en ondergeskikte wette (by-laws) is ingestel om veral 

minder ernstige oortredinge te wettig. Voorsiening is ook gemaak hoe daar met 

jeugoortreders gehandel moet word aangesien die Strafkode dit nie ingesluit het nie. 
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Die Moons komitee is ingestel om die strafregstelsel in Nederland te hervorm, maar 

veral ook om korttermyn gevangenisstraf te laat verminder en om meer van 

gemeenskapsgebaseerde vonnisse gebruik te kan maak.. 

Nieteenstaande die feite dat misdaad in Nederland toegeneem het sedert 1983, het die 

gevangenisbevolking relatief Iaag gebly en is daar in 1998 maar 42 per 100 000 van 

die bevolking in aanhouding. 

4.3.5 Korrektiewe toesig in Nederland 

Verskillende beginsels van straftoemeting word deur artikel 9 van die Strafkode van 

Nederland _uiteengesit. Gemeenskapsgebaseerde vonnisopsies word ingevolge 

artikel 22b en 'n gedeelte van artikel 23 van die Strafkode uiteengesit. Hierdie 

vonms IS m 1989 in die Strafkode opgeneem en dien as alternatief Vlf 

gevangenisstraf Die staatsaanklaer moet by die oplegging van 'n 

gemeenskapsgebaseerde vonnis die proefdienste daarvan in kennis stel. 

Daar is geen gevangenisoorbevolking in Nederland nie en op 1 Januarie 1992 was die 

besetting 95 % met 'n kapasiteit van 7,851 en 'n intensiewe bouprogram is 

onderneem om die kapasiteit met 'n verdere 1,700 te verhoog (Tak 1993). 

Gevangenes wat ender korrektiewe toesig vrygelaat word, IS die 

verantwoordelikheid van proefbeamptes in Nederland. Korrektiewe toesig word 

deur die Proefdienste Regulasies van 1986 voorgeskryf, en die gevangenisdiens 

sisteem word deur die Gevangenis Administrasie Wet van 1953, soos gewysig, 

beheer. Gevangenisstraf word deur artikel 10 van genoemde wet en 

gemeenskapsgebaseerde vonnis in artikel 22b van die Strafkode bekragtig. Vir alle 

oortredings word die maksimum vonnis deur die Strafkode voorgeskryf, soos 

byvoorbeeld twaalf jaar vir verkragting, ses jaar vir huisbraak en vier jaar vir diefstal. 

'n Vasgestelde typderk vir gevangenisstraf word bepaal, sodat die geleentheid 

bestaan dat vroee vrylating oorweeg kan word. In Nederland word 'n onderskeid 

getref tussen 'n misdaad wa:t meer ernstig van aard is en 'n oortreding wat minder 
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emstig is. Vir 'n oortreding kan 'n maksimum vonnis van een jaar opgele word, 

maar in gevalle van residivisme kan die vonnistydperk met sestien maande oorskry 

word (Tak 1993). 

Die beginsel van vonnisoplegging vir minder emstige oortredings is die van custodia 

honesta wat 'n ligter sanksie as gevangenisstraf is. Gemeenskapsgebaseerde 

vonnisse word opgele as 'n altematief vir gevangenisstraf van ses maande of minder. 

Die Aanklaersdienste wat onder die beheer van die Minister van Justisie ressorteer 

reik die bevel uit en stel die proefdienste daarvan in kennis. Indien die toesiggeval 

nie die bevel eerbiedig nie, word die aanklaersdiens daarvan in kennis gestel en die 

magistraat kan dan gevangenisstraf ople (Tak 1993). 

Met die oplegging van 'n vonnis neem die voorsittende beampte feitelike inligting 

rakende die oortreder in aanmerking, wat bekend staan as ad informandum sake. 

Faktore soos die karakter, persoonlikheid, maatskaplike en huislike agtergrond, 

werksgeskiedenis en misdaadrekord word in aanmerking geneem. Hierdie inligting 

wat deur of die proefbeampte, of die beskuldigde self, of sy regsverteenwoordiger 

aan die hof voorgele word, het weer 'n effek op vonnisoplegging (Tak 1993). 

Die Strafkode bevat slegs een algemene beginsel ten opsigte van vonnisoplegging 

wat behels dat 'n boete in plaas van gevangenisstraf oorweeg moet word. Ingevolge 

artikel 359 van die Strafkode moet gevangenisstraf opgele word en 'n rede daarvoor 

verstrek word. Artikel 14a van die Strafkode bepaal sedert Januarie 198 7 dat 

gevangenisstraf en aanhouding van tot een jaar in geheel opgeskort kan word. 

Gevangenisstraf van tussen een en drie jaar kan slegs in korrektiewe toesig omskep 

word as 'n derde van die vonnis reeds uitgedien is. 

Die Nederlandse korrektiewe toesigstelsel is 'n hibridiese stelsel tussen die Belgies

Franse en die Anglo-Sakse vorm van die vonnisopsie. Die hof kan ook 'n 

gekombineerde vonnis ople wat uitmaak 'n gedeelte gevangenisstraf en korrektiewe 

toesig, maar dit mag nie ten opsigte van 'n vonnis langer as drie jaar gevangenisstraf 
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opgele word nie. Korrektiewe toesig word hoofsaaklik opgele by 'n vonnis van twee 

jaar en minder. 

4.3.5.1 Wet op Opschorting, het uitstel en die Probatie, 1964 soos gewysig 

Hierdie Wet bevat slegs enkele artikels wat op korrektiewe toesig betrekking het. 

Artikel I van die Wet van 1964 handel oor die voorwaarde van toesigdienste wat die 

volgende behels: 

dat 'n oortreder terwyl onder toesig verkeer, goeie gedrag moet handhaaf, wat 

impliseer dat 'n wetsgehoorsame leefwyse gevoer word. Die oortreder se 

gedragspatrone word gemonitor om te bepaal of daar by neergelegde 

voorwaardes gehou word 

dat die oortreder op vasgestelde tye afsprake met die toesighoudende beampte 

nakom en nie 'n bepaalde adres of voorgeskrewe gebied sander die nodige 

voorafkennisgewing verlaat nie 

dat die oortreder by voorgeskrewe programme inskakel en dat gehoor gegee 

word aan begeleiding deur die toesighoudende beampte. Die inskakeling by 

rehabilitasieprogramme moet gevolglik tot gedragsverandering bydra 

dat die oortreder verplig kan word om skadevergoeding aan die slagoffer te 

betaal of om die regskoste te vereffen. Deur die verpligte bydraes geskied 

vergelding en die oortreder word tot verantwoording geroep. 

'n Belangrike aspek van korrektiewe toesigvoorwaardes is volgens Somers (1971 : 

81) "noodzakelijkerwij se na de letter mo et en word en toegepas vanaf het begin van 

die probatie". Hiermee word gei'mpliseer dat korrektiewe toesig van die begin af 

streng deur die proefbeampte toegepas word, wat die gees van die vonnis behels. 
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4.3.6 Die Administrasie van Korrektiewe toesig 

Die regbank handel na gelang van omstandighede met korrektiewe toesigsake. Daar 

word na 'n oortreder se behoeftes gekyk in die proses aangesien daar na 'n gepaste 

vonnis gesoek word. Samehangend hiermee moet na objektiewe terapeutiese 

metodes ter misdaadvoorkoming gesoek word. Aan die oortreder word leiding 

gegee ten opsigte van beter aanpassing by samelewingsnorme gedurende die tydperk 

van korrektiewe toesig. Hierdie uitspraak berus uitsluitlik daarop om die 

wetstoepassing te maksimaliseer en te individualiseer. Die wetgewer gee slegs enkele 

basiese riglyne vir korrektiewe toesig, maar dit word aan die wetstoepasser oorgelaat 

om afsonderlike gevalle volgens meriete te behandel (Tak 1993). 

4.3.6.1 Prosedure en Keuring van gevalle 

'n Keuringsproses vorm die grondslag van korrektiewe toesig asook die 

regstoepasser se bemagtiging om omstandighede en persoonlikhede van oortreders in 

aanmerking te neem by vonnisoplegging. Die oortreder se behoeftes en karakter 

moet by die behandelingsprogram aansluiting vind sodat die misdaadveroorsakende 

faktore uit die weg geruim kan word. 

Die keuringsprosedure wat in Nederland gevolg word, kom daarop neer dat die 

dossier die omstandighede, persoonlikheid en misdaadagtergrond van die oortreder 

verskaf Daama word die saak vir een maand uitgestel. 

Die ondersoek vir korrektiewe toesig is 'n dinamiese proses. 'n Oortreder se 

omstandighede word nagevors en slegs feitlike inligting rakende psigologiese sowel 

as sosiale probleme word weergegee. Tydens die ondersoek kan deskundige inligting 

soos mediese, psigiatriese en maatskaplike getuienis ingewin word, wat kan hydra tot 

die selektering en opstel van 'n behandelingsprogam (Tak 1993). 
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4.3.6.2 Verdere ontwikkeling van Korrektiewe toesig 

In Nederland word korrektiewe toesig hoofsaaklik vir oortreders wat vir korttermyn 

gevangenisstraf sou kwalifiseer, opgele. 

Die rede vir die sukses kan toegeskryfword aan: 

• korrektiewe toesigvoorskrifte is redelik eenvoudig 

• korttermyn gevangenisstraf word verminder en gevalle word Vlf die vonms 

geselekteer 

• korrektiewe toesighouding word streng toegepas (Tak 1993). 

4.4 Die Ontwikkeling en Funksionering van Korrektiewe toesig in Finland 

Met die bespreking van die regsontwikkeling van Finland word aangetoon hoe 

belnvloeding deur ander jurisdiese stelsels plaasgevind het. 'n Regstelsel ontwikkel 

nie in isolasie nie, maar oor 'n lang tydperk word dit veral deur omliggende lande se 

stelsel belnvloed. In Finland is die Skandinawiese invloede egter sterk. 

4.4.1 Regsontwikkeling 

Die regsontwikkeling van Finland is gekoppel aan die Nordiese Regsfamilie van 

Noord-Europa. Die Nordiese regstelsel van Skandinawie, sluit Swede, Noorwee, 

Denemarke en Y sland in. Hierdie regstelsel staan ook as die Skandinawiese reg 

bekend (Van Zyl 1981 : 241). 

Finland was deel van die Sweedse ryk, gevolglik is die kodifikasie van hierdie reg 

ook in eersgenoemde land geldig. Die Sweedse kodifikasie van die bestaande 

gewoontereg het gedurende die veertiende eeu 'n aanvang geneem met afsonderlike 

wetboeke vir stedelike en plattelandse gebiede. So het die "Sweedse rykwet" 

(Sveriges rike lag) van 1734 tot stand gekom wat in nege boekdele ingedeel is. 

Swede het ook veral met die Duitse reg noue voeling gehad. Sweedse studente wat 

aan Duitse universiteite gaan studeer het, is na terugkering op die regbank asook 

landsadministrasie aangesteL As gevolg van hierdie situasie is Finland met 
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Romeinse- en Duitse reg deurdrenk. Gedurende die negentiende eeu was daar ook 'n 

neiging om die Finse reg aan die van Rusland te koppel, maar die Skandinawiese 

karakter het egter behoue gebly (Van Zyl 1981 : 243 - 244). 

Eenvorminge wetgewing op die gebied van die familiereg, huweliksreg, 

egskeidingsreg en regspleging rakende kinders berus op dieselfde beginsel dwarsdeur 

Skandinawie. Daar is egter onderlinge verskille in die toepassing van die wette en 

detail daarvan. Wette oor genoemde aangeleenthede is tussen 1915 en 1925 in al vyf 

Skandinawiese lande gepromulgeer en almal het dieselfde grondslag. Hieruit blyk 

duidelik die eenheid wat daar in die Skandinawiese regstelsel bestaan (Van Zyl 1981 : 

245). 

In Finland bestaan daar geen formele onderskeid tussen privaatreg en handelsreg nie, 

omdat alle handeling oor probleme onder die begrip "handelsreg" tuishoort. Ten 

opsigte hiervan verskil Finland van die antler Skandinawiese lande. Daar bestaan ook 

die ombudsmanstelsel met uitgebreide magte om 'n wakende oog oor die regspleging 

te hou (Van Zyl 1981 : 246). 

Die Ombudsman is 'n hooggeplaaste amptenaar of amptenare wat 'n oog oor die 

staatsadministrasie hou. Finland beskik oor 'n administratiewe hof wat uit die 

provinsiale hof en 'n opperste administratiewe hof bestaan (Van Zyl 1981 : 246). 

In die Skandinawiese lande kan partye in sowel siviele- as strafsake persoonlik optree 

of van lekeregsverteenwoordigers gebruik maak. Daar word wel ook van advokate 

gebruik gemaak wat dieselfde universiteitsopleiding as regters het, maar geen 

onderskeid word tussen prokureurs en advokate gemaak nie (Van Zyl 1981 : 247 -

249). 

4.4.2 Ontwikkeling van Korrektiewe toesig en die Strafreg in Finland 

Die Strafregwet, wat Wet 25 van 1983 is, is 'n wetswysiging van 1979 en maak 

voorsiening dat strafsake in 'n openbarehof aangehoor word. Hierdie wet handel oor 
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straftoemeting en maak vir vonnisoplegging en korrektiewe toesig voors1emng. 

Aangesien hierdie wet strafoplegging reel, is dit die mees algemene meganisme 

waarvolgens korrektiewe toesig opgele kan word. 

Artikel 7 van die Strafregwet, Wet 25 van 1983, bepaal dat voorwaardes by 

strafoplegging bygevoeg word en daarvolgens word korrektiewe toesig as vonnis 

opgele. Die artikel bepaal ook hoe daar met jeugoortreders, onder die ouderdom van 

21 jaar gehandel kan word sonder dat gevangenisstraf opgele moet word. Een van 

die moontlike vonnisopsies is die van korrektiewe toesig . 

Wet 25 van 1983 maak ook voorsiening vir die betaling van slagoffervergoeding, wat 

as 'n voorwaarde van korrektiewe toesig as vonms opgele word. 

Slagoffervergoeding word slegs betaal ten opsigte van 'n misdaad wat in Finland 

gepleeg word. Die betaling van boetes en voorwaardelike vrylating word oortreders 

opgele om gevangenisstraf vry te spring. 

4.4.2.1 Die Werkswyse van korrektiewe toesig 

In Finland is daar 'n organisasie wat bekend staan as "Kriminaalhuoltoyhaistys" 

( oortredershulporganisasie) wat toesig en nasorg oor oortreders hou. Hierdie 

organisasie is 'n openbare instelling en die basiese take word deur die Staat befonds 

om vir korrektiewe toesig en nasorgdienste aan oortreders voorsiening te maak. Die 

oortredershulporganisasie kan ook die voorwaardes of dekreet rakende korrektiewe 

toesig voorskryf 

Die organisasie hied bystand aan oortreders wat aan 'n misdaad skuldig bevind is. 

Bystand behels dat oortreders se lewensomstandighede verbeter word om 'n 

suksesvolle aanpassing in die gemeenskap te maak. 

Wet 25 van 1983, sowel as die regulasie wat die funksionering reel,beskryf die pligte 

van die organisasie wat korrektiewe toesig aanbied. Die bepalings is: 
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dat goedgekeurde programme ingestel en aangebied word wat tot 'n oortreder 

se rehabilitasie kan bydra 

dat die organisasie dienskantore m al 18 provms1es van Finland moet he. 

Beamptes van die organisasie moet verslae rakende oortreders aan die howe 

voorle. Ook dat toesigdienste uitgevoer word en toesien dat gevonnisde 

persone neergelegde voorwaardes nakom 

voorligting en berading moet aan oortreders sowel as gesinslede aangebied 

word, sodat heraanpassing ter verbetering van lewensomstandighede kan 

plaasvind. 

In Finland word persone tot die ouderdomme van 21 jaar as jeugdig beskou en 

gevolglik as jeugoortreders behandel. Vonnisse wat jeugoortreders opgele word, is 

minder streng as die wat vir volwasse oortreders deur die strafhof voorgeskryf word. 

Korrektiewe toesig kan wel vir oortreders tussen die ouderdomme van 15 tot 17 jaar 

ingevolge Wet 25 van 1983 opgele word, maar hierdie groep oortreders maak 'n 

klein persentasie van die toesiggevalle uit. 

Die korrektiewe toesig-organisasie is daarmee belas om oortreders onder die 

ouderdom van 21 jaar se toesighouding te behartig. Daar is gemiddeld 2 500 

oortreders per jaar onder korrektiewe toesig in Finland wat minder as 10 persent van 

die gevangenisbevolking is. 

4.5 Ontwikkeling en funksionering van korrektiewe toesig in Duitsland 

Die regsontwikkeling van Duitsland is in 'n groot mate deur kerklui en die Romeinse 

Reg belnvloed. Hierdie belnvloeding het grootliks daartoe bygedra dat Duitsland met 

die Wes-Europese lande saam ontwikkel het. Die regsontwikkeling van Duitsland 

word teen die agtergrond van die Europese invloede bespreek. 

4.5.1 Regsontwikkeling 
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Soos in die meeste lande in Europa was daar in Duitsland ook reeds 'n vroee resepsie 

of infiltrasie van die Romeinse reg gedurende die dertiende en veertiende eeu. In die 

vyftiende eeu het daar bykans 'n oorname van die Romeinse reg plaasgevind (Van 

Zyl 1981 : 148). 

Redes wat tot die resepsie aanleiding gegee het, is: 

daar was 'n gebrek aan sentrale beheer, daarom het elke gebied sy e1e 

gewoontereg toegepas 

die hofstelsel was ongeorden en die gewoontereg is ongekoordineerd toegepas 

die reg was ongeskrewe en beslissings van howe was nie appelleerbaar nie 

sodat die sentrale rykshof (Reichshofgericht) geen oorkoepelende jurisdiksie 

kon uitoefen nie 

die handelsverkeer tussen Duitsland en veral Noord- en Suid-Italie was 'n 

belangrike resepsie-faktor. Daar was 'n ekonomiese en kulturele bloeitydperk 

in genoemde gebiede van Italie waarmee Duitsland handel gedryf het. Hierdie 

toestand het dit moontlik gemaak dat die Romeinse reg die gemeenskaplike 

regstelsel geword het wat antwoorde op handelsaangeleenthede gebied het 

daar was oak 'n toeloop van Duitse studente na universiteite m Italie en 

Frankryk. Hierdie studente het teruggekeer na regspraktyke asook die 

staatsdiens en hul Romeinse regskennis toegepas 

gedurende die veertiende en vyftiende eeu het 'n hele aantal universiteite in 

Duitsland tot stand gekom en Romeinse reg as vak gedoseer 
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die kanonieke reg het ook 'n bydrae tot die resepsie-proses gelewer omdat van 
j 

die vroegste regsgeleerdes, kerklui was en sowel in kerkregpleging as 

Romeinse reg geskoold was (Van Zyl, 1981 : 149). 

4.5.2 Korrektiewe toesig in Duitsland 

Die ontwikkeling van korrektiewe toesig hang nou saam met die van ander lande in 

Wes-Europa. Die Duitse Strafkode (StGB) is gedurende die laat 1960's, vroee 

1970' s en 1980' s aangepas om vir korrektiewe toesig voorsiening te maak. 

Die beginsels van korrektiewe toesig sluit die volgende in: 

die onvoorwaardelike vrylating van 'n oortreder, maar met die oogmerk dat 'n 

misdaadvrye lewe gevoer word 

strafoplegging kan uitgestel word indien 'n oortreder bereid is om aanpassings 

tot 'n wetsgehoorsame gedragspatroon te maak. Hierdie strafregsbeginsel 

word ook in Nederland en Belgie aangetref waar die uitstel van 

vonnisoplegging met gedragsaanpassing gepaard moet gaan. 

4.5.2.1 Toepassing van korrektiewe toesig 

Die volgende metodes bestaan ingevolge artikels 56 en 57 van die Duitse Strafkode 

in die uitvoering van korrektiewe toesig. 

• Artikel 56 van die strafkode bepaal dat die hof normaalweg korrektiewe toesig 

ople in plaas van 'n maksimum van een jaar gevangenisstraf. Saam met 

korrektiewe toesig word voorwaardes aan die oortreder gestel waaronder die 

weerhouding van verdere misdade 'n belangrike vereiste is. 

• Indien die hofnie beoog om 'n swaarder vonnis as twee jaar gevangenisstraf op 

te le nie, kan die vonnis in korrektiewe toesig omskep word. Hierdie 

omskepping van die · gevangenisstraf hang saam met die oortreder se 
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persoonlikheid, omstandighede en ander versagtende omstandighede. Die 

korrektiewe toesigtydperk mag nie minder as twee jaar wees nie, maar ook nie 

langer as vyf jaar nie. 

• Artikel 57 van die strafkode bepaal dat die hof die bevoegdheid het om 

voorwaardes aan korrektiewe toesig te koppel. Verskeie maatreels kan tot die 

voorwaardes toegevoeg word wat kan bydrae tot die oortreder se rehabilitasie. 

Indien 'n oortreder gedurende die periode van korrektiewe toesig weer 'n 

misdaad pleeg, kan 'n ander straf opgele word. Die hof moet egter goeie redes 

aanvoer waarom korrektiewe toesig weer in gevangenisstraf omskep is. 

• 'n Belangrike beginsel van korrektiewe toesig is dat dit ook opgele kan word 

wanneer gevangenisstraf van tot 'n maksimum van 15 jaar opgele kan word. 

R In sekere gevalle word die vergunning toegestaan wanneer die helfte van die 

gevangenisstraf reeds uitgedien is. Die res van die vonnis word dan in 

korrektiewe toesig omskep. 

• Normaalweg word hierdie vergunnmg toegestaan nadat 'n derde van die 

gevangenisstraf reeds uitgedien is. Met die omskepping van lewenslange 

gevangenisstraf kom hierdie vergunning ook ter sprake wanneer 15 jaar van die 

gevangenisstraf alreeds uitgedien is. Geen voorwaardes word aan korrektiewe 

toesig gekoppel vir die oorblywende gedeelte van die vonnis nie. 

4.6 Die ontwikkeling en funksionering van korrektiewe toesig in Israel 

Israel se regsontwikkeling hang nou saam met die christendom en godsdienstige 

geloof sedert die vroegste ou-testamentiese tydperk. Weens die politieke geskiedenis 

van Israel het die Romeinse en Engelse reg ook mettertyd 'n rol hierin begin speel. 

Die Israelitiese reg, met hoofsaaklik bybelse beginsels, het menslike verhoudige 

onderling gereguleer. Hierdie beginsel kenmerk ook die toepassing van straf, veral 

die na-pentateuchiese tydperk van die lex talionis. 
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Die ontwikkeling van korrektiewe toesig in Israel hang saam met die bewuswording 

van gemeenskapsgebaseerde vonnisopsies in veral Wes-Europa met Engelse reg as 'n 

belangrike bron. 

4.6.1 Die Regsontwikkeling van Israel 

Die vernaamste bronne van die Joodse reg is die eerste vyf boeke van die Ou 

Testament, naamlik die Pentateuch (Genesis, Exodus, Levitikus, Numeri en 

Deuteronomium) wat aan Moses toegeskryf word, vandaar die "Mosai'se reg". 

Hierdie boeke toon talle regsbeginsels veral ten opsigte van: moraliteit, sedelike lewe 

en menslike gedrag. 

Die geskrifte van profete en die sogenaamde "mondelinge reg" vorm ook deel van 

die regsbeginsels wat vanaf die derde tot die vyfde eeu nC geleidelik op skrif gestel 

is. Die bekenste van die geskikte is: Imshnam, Baraita en Talmud. Laasgenoemde 

is notules van Palestynse en Babiloniese regsgeleerde wat opgeteken is (Van Zyl 

1981 : 272 - 273). 

Na die vyfde eeu het die Romenise reg in die Joodse reg na vore gekom deur 

menings en uitsprake van regsgeleerdes. Israel het reeds gedurende die eerste eeu nC 

met die Romeinse reg in aanraking gekom (Van Zyl 1981 : 274). 

Gedurende die middeleeue het 'n behoefte ontstaan om die reg te sistematiseer en te 

kodifiseer en in die praktyk aan te wend. Die Joodse reg is van toepassing in Israel 

waar dit ontwikkeling het. Die Islamitiese privaatreg kom ook voor aangesien 

Palestina tot 1918 deel van die Turkse Ottoman-Ryk was wat Mohammedaanse 

regsbeginsels bevat het. Na 1981 het Palestina onder Britse gesag gekom; daarom 

het resepsie met die Engelse reg veral rakende die handelsreg, deliktereg, strafreg en 

bewysreg ontstaan. Die relevante beginsel is dat waar die plaaslike reg nie 

aangewend kon word nie, die wese van die gemenereg en die leerstuk van equity 

("billikheid") toegepas moet' word (Van Zyl 1981 : 274). 
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Nadat Palestina in 1948 tot stand gekom het, het ingrypende veranderings in die 

regstruktuur plaasgevind. Die Engelse invloed het afgeneem en al hoe meer 

uitsprake op grond van geregtigheid en billikheid is toegepas (Van Zyl 1981 : 275). 

Siviele en strafregtelike howe funksioneer op drie vlakke, naam, landdroshowe, 

distrikshowe en die hooggeregshof Die hooggeregshof hanteer hoofsaaklik appelle 

en die hof beoefen ook oorspronklike sake. Die Hof van die Rabbi het eksklusiewe 

jurisdiksie om sake in verband met huwelike en egskeidings te hanteer as die partye 

Jode is ofin Israel woonagtig is (Van Zyl 1981 : 275). 

Vonnisse van landdroshowe, distrikshowe en hooggereghof asook ander 

godsdienstige howe, word egter uitgevoer in ooreenstemming met die aanvaarde 

regsprosedure (Van Zyl 1981 : 274 - 275). 

4.6.2 Korrektiewe toesig in Israel 

Die Gevangenis Rehabilitasie Owerheid (Prison Rehabilitation Authority - PRA) 

ontwikkel programme om die oortreders by te staan en om af te sien van misdadige 

gedrag (State of Israel: A Report. August 1990). 

Die Gevangenis Rehabilitasie Owerheid Wet, 1984, soos gewys1g, bepaal die 

volgende funksies: 

om rehabilitasie-beleid te bepaal vir minder ernstige oortreders 

om programme in te stel vir gevangenes voor vrylating uit die gevangenis in 

samewerking met volwasse toesighoudingsdiens 

om gevangenes in die gemeenskap uit te plaas en werk te verskaf om vir 

professionele opleiding te voorsien 
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om te skakel met bestaande welsyndienste om spesiale aandag aan vrygelate 

gevangenes te voorsien 

om dienste te !ewer aan gevangenes se gesmne m samewerking met 

welsyndienste, organisasie en plaaslike owerhede 

om met individue of groepe te werk en vrywilligers op te lei en leiding aan die 

persone te hied 

om die gemeenskap bewus te maak rakende probleme met die vrylating van 

gevangenes en die rehabilitasie-programme wat aangebied word 

om navorsing op die gebied van oortreder rehabilitasie aan te moedig. 

Die sukses van die Israelse stelsel hang nou saam met die struktuur wat geskep word 

deur middel van teikengroepe. 

Die teikengroep wat by die programme ingeskakel word, is die volgende: 

manlike gevangenes met 'n vonnis van ses maande en !anger 

vroulike aangehoudens ongeag gevangenistermyn. 

Jeugoortreders kan deur die jeughof, Ianddroshof of distrikshof onder korrektiewe 

toesig geplaas word. 'n Jeugdige in Israel is 'n persoon onder die ouderdom van 18 

jaar en mag nie saam met 'n volwasse oortreder aangekla word nie (Wet 5731 van 

1971 SOOS gewysig in 1988). 

Artikel 24(2) van bogenoemde wet bepaal dat 'n jeugoortreder onder die ouderdom 

van 14 jaar nie gevangenisstraf opgele kan word nie. As gevangenisstraf vir 'n 
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jeugoortreder ouer as 14 jaar wel opgele word, mag die aanhouding nie saam met 

volwassenes wees nie. 

Artikels 40 tot 42 van dieselfde wet bepaal dat jeugoortreders onder korrektiewe 

toesig geplaas kan word, onder die volgende voorwaardes: 

die jeugdige kan by die ouerhuis of substituutsorg, met of sonder veilige 

bewaring, geplaas word 

by 'n dagsorgsentrum rapporteer vir die tydperk soos deur die hofbepaal 

onder huisarres geplaas word vir 'n tydperk soos die hof gelas 

die hof kan enige rehabilitasieprogram voorskryf om gedragsverandering te 

verseker 

die hof kan die ouers of jeugdige las om 'n boete, hofonkoste en 

slagoffervergoeding te betaal. 

Indien die jeugoortreder versuim om die neergelegde voorwaardes na te kom, kan die 

hof ingevolge artikel 26 van genoemde wet inrigtingsbehandeling ople. Die jeugdige 

of ouers kan dan gelas word om die koste of gedeelte van die koste te betaal. 

Ingevolge artikel 28 van die wet word die ouers die geleentheid gegun om getuienis 

voor te le rakende die betaling van koste. Die hof kan nie die betaling van koste 

gelas sonder die aanhoor van die getuienis nie. 'n Bevel in hierdie verband word as 

'n strafregtelike prosedure hanteer. 

Vrywilligers is 'n belangrike komponent in die bedryf en sukses van korrektiewe 

toesigprogramme in Israel en van die take is om gemeenskapsgesindhede en 

persepsies teenoor oortreders te laat verander. 'n Verdere taak is om oortreders by 
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te staan met herintegrasie in die gemeenskap (State of Israel: A Report August 

1990). 

Gedurende die laaste 90 dae voor 'n gevangene se vrylating, word kontak met die 

vrywilliger gemaak sodat 'n verhouding kan ontwikkel. Dan word die 

rehabilitasieprogram uitgewerk waaraan die gevangene onderwerp gaan word. Die 

gevangene se gesinslede word ook by hierdie programme betrek. Sender die 

bemoeienis van gesinslede het die program nie veel kans tot sukses nie. Hierdie 

skakel staan ook as die "drie-hoekige program" bekend (State of Israel-report 

August 1990). 

Universiteitstudente besoek jeugdiges ender korrektiewe toesig twee keer per week. 

Die rasionaal agter hierdie program is dat positiewe belnvloeding kan plaasvind en 

die jeugdige gedragsverandering kan ondergaan. 'n Jeugoortreder kan ook by twee 

universiteitstudente gaan inwoon. Die jeugdige ontvang ook 'n studentekaart sodat 

daar van die universiteit se sportgeriewe gebruik gemaak kan word (State of Israel

report August 1990). 

Gerehabiliteerde oortreders wat reeds 'n jaar 'n aanvaarbare leefwyse handhaaf, word 

ook opgelei om gevalle te hanteer. Die doel is om gevalle te rehabiliteer in die 

gemeenskap deur hulp en leiding (State of Israel-report August 1990). 

Vrywilligers word vrylik in Israel benut in die proses van korrektiewe toesig om 

gevalle by te staan en dit dra by om die bedryfskoste laag te hou. Met vrywilligers 

word gemeenskapsbetrokkenheid en -solidariteit ook verkry. 

In 1993 is 2 500 korrektiewe toesiggevalle deur vrywilligers bygestaan en gedurende 

1994 het ongeveer 17 000 vrygelate gevangenes hul van een of ander aard ontvang 

(IPS 1995 : 58). 
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Die maatskaplike werk- en rehabilitasie afdeling van die Israelse Gevangenisdienste 

(JPS 1995 : 59) is verantwoordelik vir die behandeling en versorging van gevangenes 

en hul doelwitte sluit die volgende in: 

om die skade en invloede van gevangenisstraf op gevangenes te verminder 

om te poog om gevangenes se gedragspatrone te laat verander 

om gevangenes vir vrylating voor te berei asook die persone in kontak bring 

met gemeenskapsorganisasies wat hul behandelingsprogram moet voortsit. 

Die gemeenskapsorganisasie sluit kerkgenootskappe, akademiese instellings en 

vrywillige agentskappe in wat aktief in die gemeenskap betrokke is met dienste aan 

jeugdiges, volwassenes, dwelmverslaafdes, maar ook gevangenes deur middel van 

rehabilitasieprosesse. Die Israelse Gevangenis-rehabilitasie-program is deel van 'n 

proses om vrygelate gevangenes op korrektiewe toesig met hul terugplasing in die 

gemeenskap behulpsaam te wees. 'n Beginsel van die organisasie is om daardie 

gevangenes te help wat gemotiveerd is om self hul gedragspatrone te wil verander. 

Elke vrygelate gevangene ender korrektiewe toesig word ender die toesig van 'n 

vrywilliger geplaas, wat die toesiggeval behulpsaam is met die verkryging van 'n 

beroep of om met 'n studiekursus te begin. Die vrygelate gevangenes wat kwalifiseer 

om by die program in geskakel te word, is diegene wat nie-geweldadig is nie, geen 

gevangenisoortredings begaan het nie, dwelmvry is en die aanpassingsvermoe besit 

om te wil verbeter. Die toesiggeval wat by die program moet inskakel, is reeds binne 

die gevangenisopset by die rehabilitasieproses ingesluit. Na vrylating word die 

proses net voortgesit (IPS 1995 : 43 - 44). 

Die Israelse Gevangenisdienste heg groot waarde aan die dienste van vrywilligers wat 

deur professionele personeellede bygestaan word. Hierdie vrywilligers vorm 'n 

skakel met die gevangenis en die gemeenskap. Die gevangenisdienste doen groot 

moeite om vrywilligers te weif en vind plaas deur gemeenskapsorganisasies maar ook 
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op individuele basis. Elke vrywilliger word deur 'n professionele lid bygestaan (IPS 

1995 : 50). 

4. 7 Die ontwikkeling en funksionering van korrektiewe toesig in Japan 

Leerstellings van filosowe asook die Boedistiese geloof is gevestig m die 

regsontwikkeling van Japan, maar dit toon ook sterk bande met die Romaans

Germaanse reg veral die van die Franse regstelsel. 

Die Romaans-Germaanse regstelsel asook die common lmv van Duitsland, Frankryk 

en Engeland, het 'n invloed in Japanese reg uitgeoefen. 

4. 7.1.1 Regsontwikkeling 

Gedurende die vyfde eeu nC het Japan onder die invloed van die hoogs ontwikkelde 

Sjina gekom en gevolglik het die lewensfilosofie van Confucius en Boedan spoedig 

deel van die Japannese lewenspatroon geword. Die vroegste Japannese wette het 

dan nou aansluiting gevind by die van die Sjineese Tang-dinastie (Van Zyl 1981 : 

258). Gedurende die twaalfde eeu het die feodale sisteem in Japan bestaan, gevolglik 

het die gewoontereg ontwikkel en van toepassing geraak (Van Zyl 1981 : 258 - 259). 

Tot die negentiende eeu het Japan geen regsfakulteite gehad nie en instruksies het 

bestaan sodat minderes aan meerderes gehoorsaam moet wees. Reels is ook 

gebaseer op welvoeglikheid, behoorlikheid, sedelike en morele norme. In 1868 is die 

feodale stelsel deur 'n demokratiese staat van Westerse voorkoms vervang. 

Sodoende het verwestering van die Japanese reg plaasgevind waarvan die vertaling 

van die Franse kode eerstens ingevoer is. In 1882 is 'n Franse georienteerde 

stratkode en strafproseskode gevestig en teen 1890 is die Duitse judisiele organisasie 

sowel as siviele prosedure ingevoer (Van Zyl 1981 : 259). 

Die Duitse benadering is afgewissel met common lmv, maar die enigste werklik 

Japanese kode was die wat oor familiereg en erfreg gehandel het. Die Romaans

Germaanse regsbeginsels op die kodifikasie van Japanese reg is besonder groat. 
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Hierdie proses is die gevolg van groat getal Japanese studente wat aan Europese 

universiteite, soos Parys, Leiden, Leipzig en Berlyn gaan studeer her. Westerse reg 

veral Franse, Duitse en Engelse reg, is aan Japanese universiteite gedoseer (Van Zyl 

1981 : 260). 

Na die Tweede Wereldoorlog het die regsontwikkeling van Japan 'n skerp wending 

in die rigting van die common lmv veral in sy Amerikaanse verskyningsvorm getoon. 

Die 1946-Grondwet asook die prosesreg van Japan toon 'n opvallende Amerik~anse 

karakter (Van Zyl 1981 : 260). 

Ten opsigte van die strafreg het Japanese reg sterk Sjinese invloed veral met swaar 

strawwe en dissipline omdat die <?rdening van die gemeenskap belangrik is. Die reg 

van Japan is veral geskoei op die handhawing van die sosiale vrede en harmonie en 

daarom word gedragsreels gewoonlik verkies bo regsreels (Van Zyl 1981 : 260). 

Deliktuele optrede word meestal met behulp van die polisie vreedsaam besleg 

aangesien die skikking van partye - soos in Sjina - buite die hof plaasvind (Van Zyl 

1981 : 260). 

Anders as in die meeste Romaans-Germaanse regslande, bestaan daar in Japan geen 

administratiewe- of spesiale howe nie, slegs met die uitsondering van die familiehof 

Onder die metodes van burgerlike versoening, word die Westers georienteerde 

voorverhoorprosedure, waarby die polisie as bemiddelaar, aangetref (Van Zyl 1981 

261). 

Openbare vervolging in Japan word gerig, nie slegs op ondersoek en vervolging van 

misdade nie, maar op die toesig oor en tenuitvoerlegging van strawwe. Openbare 

aanklaers is lede van die uitvoerende liggaam en doen verantwoording teenoor die 

minister van justisie. Die minister van regsake het geen judisiele bevoegdhede nie. 

Daarom bestaan daar 'n hieargie van openbare aanklaers wat aan verskillende vlakke 

van die howe gekoppel is en die hoof is die prokureur-generaal (Van Zyl 1981 : 264). 
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4. 7.1.2 Korrektiewe toesig as vonnisopsie in Japan 

Volwasse toesighouding saam met 'n opgeskorte vonms is 'n metode om die 

gevangenisgetalle in Japan te beheer (Nishiskawa 1990). Toesighouding behels 

beheer oor oortreders se bewegings en om te voorkom dat verdere misdade gepleeg 

word. Alternatiewe tot gevangesetting is tweeledig van aard waarvan een 

toesighouding behels en die ander nie. Die vonnis word ingevolge artikel 25 van die 

Strafkode opgele. 'n Oortreder kan verder onder korrektiewe toesig geplaas word 

en ook gelas word om 'n boete te betaal. Indien 'n oortreder die voorwaardes van 

korrektiewe toesig verbreek, word die vergunning gekanselleer ingevolge artikel 26 

van die Strafkode. 

Afwending speel 'n belangrike rol binne korrektiewe toesig in Japan omdat hierdie 

metode van straftoemeting algemeen toegepas word. 

4. 7.1.3 Toepassing van korrektiewe toesig 

Voorvonnisondersoeke is nie by die strafhowe in Japan beskikbaar nie omdat daar 

geen proefbeamptes werksaam is nie. Die rede vir hierdie situasie is omdat die 

strafhowe in Japan nie ondersoekend (inkwisetories) van aard is nie, maar wel 

beskuldigend (akkusatories). Aank.laer en die verdediging beveg mekaar oor 

verskilpunte en die hof tree as arbiter op. Die gevolg van hierdie stelsel is dat geen 

getuienis rakende die beskuldigde. se persoonlikheid en lewensomstandighede gelei 

word nie. Aanklaers beveel aan die einde van die verhoor 'n tipe vonnis vir 'n 

beskuldigde by die hof aan (Nishikawa 1990). 

Die beslissing om 'n bepaalde vonnis, onder andere korrektiewe toesig, op te le berus 

by die hof As 'n beskuldigde eers skuldig bevind is, is daar drie vereistes wat 

ondersoek word alvorens korrektiewe toesig opgele word, naamlik: 

die tipe vonms wat opgele kan word asook die lengte daarvan en 

gevangenisvoorwaardes sowel as boete-implikasies 
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dat waar moontlik gevangenisstraf uitgestel word om sodoende vir korrektiewe 

toesig voorsiening te maak. Hierdie is 'n algemene praktyk 

wanneer 'n uitgestelde vonnis oorweeg word, dan moet 'n beslissing rakende 

die oplegging van korrektiewe toesig ook gemaak word (Nishikawa 1990). 

Die twee belangrikste faktore wat in aanmerking geneem word met die oplegging van 

korrektiewe toesig is: 

die ems van die misdaad 

of die moontlikheid bestaan dat die oortreder weer enige verdere misdade gaan 

pleeg. 

Die waarskynlikheid van residivisme is 'n belangrike en 'n bepalende faktor by die 

oplegging van korrektiewe toesig. As daar vasgestel word dat 'n oortreder geen 

gevaar vir die gemeenskap inhou of heel waarskynlik 'n geringe misdaad mag pleeg, 

word korrektiewe toesig oorweeg. Toesighouding oor 'n oortreder is dan 'n 

belangrike faktor wat by vonnisoplegging in aanrnerking geneem moet word 

(Nishikawa 1990). 

Korrektiewe toesighouding word veral opgele as 'n ernstige misdaad soos moord; 

roof en verkragting gepleeg is. Ook as die lewensomstandighede van die oortreder 

nie bevorderlik vir 'n positiewe aanpassing in die gemeenskap is nie en veral as daar 

net geringe gevaarrisiko teenwoordig is, of die waarskynlikheid klein is dat 'n verdere 

misdaad gepleeg mag word. Korrektiewe toesighouding is daarop gemik dat die 

oortreder 'n gesindheidsverandering moet ondergaan en gepoog moet word dat 

rehabilitasie verrigtinge kan realiseer (Nishikawa 1990). 
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Korrektiewe toesig, asook uitgestelde vonnis, word deur die hof vir 'n periode van 

tussen een tot vyf jaar opgele. Die periode en voorwaardes van korrektiewe toesig 

word in artikel 25 van die Strafkode omskryf 

Die Strafkode van Japan diskrimineer nie teen 'n oortreder om ender korrektiewe 

toesig geplaas te word op grond van die ems van 'n misdaad nie. In gevalle van 

eerste oortreders en in gevalle waar korttermyn gevangenisstraf opgele sou word, 

word korrektiewe toesig meesal oorweeg. Die situasie kom veral voor in gevalle 

waar 'n boete ook nie oorweeg word nie. · 

4. 7.1.4 Korrektiewe toesig ten opsigte van volwasse oortreders 

Die filosofie rakende die wetlike prosedure van korrektiewe toesig in Japan, is aan 'n 

suksesvolle rehabilitasieprogram gekoppel wat d.ie herinskakeling van die oortreder in 

die gemeenskap verseker. 
\ 

Korrektiewe toesig vir volwassenes word gereguleer deur middel van Artikel 5 

kragtens die Wet op Toesighouding (Law of Probationary Supervision of Per~ons 

under Suspension of Execution of Sentence) 1954 soos gewysig. 

Die voorwaardes vir korrektiewe toesig word ingevolge hierdie wet uiteengesit en is 

SOOS volg: 

dat die oortreder kennis gee van 'n spesifieke woonplek aan die korrektiewe 

toesigkantoor onmiddellik nadat die bevel gemaak is 

dat die oortreder goeie gedrag handhaaf en nie weer aan 'n misdaad skuldig 

bevind word nie 

die geval moet aan die korrektiewe toesigkantoor kennis gee van emge 

adresverandering of van enige reis wat binne 'n maand onderneem gaan word. 
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Hierdie voorwaardes word aan alle volwasse toesiggevalle opgele en word deur die 

hof of proefbeamptes aan die gevalle verduidelik. Die hof of proefbeampte mag geen 

verdere voorwaardes by korrektiewe toesig byvoeg nie as die vonnis eers opgele is 

nie (Nishikawa 1990). 

'n Korrektiewe toesiggeval wat genoemde voorwaardes verbreek, se vergunning kan 

alleenlik deur die hofingevolge Artikel 26.2(2) van die Stratkode ingetrek word. Die 

intrekking van die vergunning kan alleenlik gedoen word as daar ernstige verbreking 

plaasgevind het en die oortreder se omstandighede uiters ongunstig" is. Hierdie 

vereiste het tot gevolg dat intrekking van vergunning selde plaasvind. 'n Belangrike 

voorvereiste vir die intrekking van vergunning is egter die pl7eg van 'n verdere 

misdaad (Nishikawa 1990). 

4.7.1.5 Benutting van vrywilligers met die toepassing van korrektiew:e toesig in Japan 

Korrektiewe toesighouding oor 'n geval word in samewerking met die proefbeampte 

en vrywillige onderneem. Die prosedure rakende korrektiewe toesig is soos volg: 

die oortreder moet onmiddellik nadat die bevel van korrektiewe toesig gemaak 

is, by 'n proefbeampte aanmeld, waar 'n onderhoud gevoer word. Die 

voorwaardes van korrektiewe toesig is dan alreeds deur die hof aan die 

proefbeampte se kantoor gestuur. Gedurende die onderhoud word die 

persoonlike inligting nagegaan waarna alle inligting in berekening gebring 

word. Die geval word geassesseer volgens individuele behoeftes en probleme 

wat verdere aandag moet ontvang. Hierna word 'n behandelingsprogram 

opgestel en die geval word aan 'n vrywilliger wat naby die oortreder woon, 

toegewys. Die naam, adres en ander relevante inligting rakende die vrywilliger 

word aan die toesiggeval oorhandig en die proefbeampte maak 'n opsomming 

van die gevallerekord en verskaf leiding oor wat bereik moet word en stuur 

daarna 'n afskrif van die verslag aan die vrywilliger 
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die vrywilliger gaan die inligting na en begin dan met die 

toesighoudingsfunksies. Kontak word met die geval en sy gesin gemaak deur 

besoeke en onderhoude van die vrywilliger wat gewoonlik twee keer per 

maand plaasvind. Frekwensies van kontakmaking asook die ingryping deur die 

vrywilliger verskil van geval tot geval 

die vrywilliger verskaf maandeliks vorderingsverslae aan die proefbeampte oor 

die geval. Telefoonoproepe ofverslag moet onmiddellik aan die proefbeampte 

gemaak word as 'n buitengewone situasie by die oortreder ontstaan. 

4. 7.2 Evaluasie van korrektiewe toesig in Japan 

In Japan is die strafregbeleid om gevangenisstraf tot die minimum te beperk, daarom 

is die gevangenisbevolking so laag in die land. Die howe is huiwerig om korrektiewe 

toesig vir minder ernstige oortredings op te le en daarom is die gemiddelde getal 
\ 

gevalle tussen 6 000 tot 8 000 per maand (Nishikawa 1990). 

Die strafbeleid en die regspraktyk verseker dat maksimale gebruik gemaak word van 

altematiewe vonnisopsies. Daarom kan korrektiewe beamptes met hul beperkte 

hulpbronne die relatief klein gevalleladings hanteer. 

Geringe probleme word met gevalle ender korrektiewe toesig ervaar en gevolglik is 

merkwaardige vordering met die vonnisopsie behaal. Korrektiewe toesig word 

suksesvol in Japan toegepas omdat die strukture daarvoor bestaan. 

Die sukses van korrektiewe toesig asook die van die strafregstelsel het die laaste 

dekades tot die gunstige misdaadsituasie in Japan bygedra. Die strafregstelsel het by 

die veranderde omstandighede aangepas om effektiewe misdaadstrategiee vir die 

toekoms daar te stel. Die koste-effektiwiteit van korrektiewe toesig word in Japan 

verhoog deur die betrokkenheid van 'n groot getal vrywilligers. 
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4.8 Korrektiewe toesig in Australie 

Die regsontwikkeling van Australie word bespreek om aan te toon die verband wat 

dit met die Britse settelaars gehad het en sodoende hul volksbande laat bly 

voortbestaan. Engelse reg het gevolglik die toon aangegee in Australie. Die Engelse 

reg en die common law het aldaar verder ontwikkel veral aangesien Australie onder 

Britse bewind was gedurende die 19de eeu. 

4.8.1 Regsontwikkeling 

Australie vorm saam met Nieu-Zeeland en Kanada die Gemenebeslande wat die 

Engelse reg en die presedente leer word hier nagevolg (Van Zyl 1981 : 21). Die 

Engelse reg is die "moederstelsel" van die Gemenebeslande se' regstelsel (Van Zyl 

1981 : 38). 

In die lig hiervan, is Australie se regstelsel nou gekoppel aan die Romaans

Germaanse sowel as die Anglo-Amerikaanse regsfamilie (Van Zyl 1981 : 56). 

Australie, saam met Nieu-Zeeland, het die common law van Engeland ontvang en dit 

hul eie gemaak. In 1828 het 'n wet van die Engelse parelement bepaal dat common 

law die reg van die Australiese kolonie sou wees en daarom tot vandag toe is die land 

lid van die Anglo-Amerikaanse regsfamilie. Die amp van die ombudsman is in 1962 

vanuit die Skandinawiese reg ontleen en in Australie ingestel (Van Zyl 1981 : 195). 

Sterk Engelse invloede word steeds tot vandag in Australie ervaar en dit het ook ten 

opsigte van korrektiewe toesig plaasgevind. 

Aangesien Australie funksioneer binne 'n federale stelsel word slegs aandag aan twee 

van die state, naamlik: Nieu-Suid-Wallis en Victoria gegee. 

4.8.2 Korrektiewe toesig in Nieu-Suid-Wallis 

Die staat Nieu-Suid-Wallis is in die suidooste van Australie gelee met Sydney as 

hoofstad. 
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In hierdie Staat word ruim begroot om oortreders binne die gemeenskap te laat 

rehabiliteer, veral met die uitvoering van korrektiewe toesig. Gevolglik lewer 

korrektiewe beamptes en/of proefbeamptes verslae aan die howe en voorsittende 

beamptes staan die vonnis toe nadat die geval aan keuring onderwerp is. Daarna 

word 'n aanbeveling vir hierdie vonnis aan die hof gemaak. 

Oortreders word voorwaardelik uit gevangenisse vrygelaat en op korrektiewe toesig 

geplaas. Daarmee saam het die howe bevoegdheid om gemeenskapsdiensvonnisse 

van 500 uur oor 'n 18 maande periode op te le. Oortreders word beveel om by 

sentrums vir rehabilitasieprogramme in te skakel. Hierdie is kleingroepprogramme 

waartydens lewensvaardighede aangeleer word sodat oortreders in verantwoordelike 

burgers kan ontwikkel (Minister van Korrektiewe Dienste-kantoor 13 Oktober 

1990). 

Oortreders se individuele behoeftes word geevalueer alvorens die aantal ure bepaal 

word om daarna die vordering en aanpassing in die gemeenskap te monitor. Daar is 

ook dwelm- en alkohol assesseringsprogramme (DACAP) wat deur die Direktoraat 

vir Dwelms by die Departement van Gesondheid aan oortreders gebied word. 

Die doel vir die bywoning van hierdie programme is om aan die howe 'n diagnostiese 

evaluering voor strafoplegging aan die hof te verskaf en is aanvullend tot die 

voorvonnisverslag. Hierdie prosedures is om die mees gepaste vonnis vir 'n 

oortreder op te le (Minister van Korrektiewe Dienste 13 Oktober 1990). 

4.8.3 Korrektiewe toesig in die Staat Victoria 

Die Staat Victoria is die heel suidelikste provinsie van Australie waarin die hoofstad 

van Australie, Melbourne, gelee is. 
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Die Penalties and Sentence Act, 1985 soos gewysig, maak in die Staat Victoria vir 

gemeenskapsgebaseerde vonnisopsies voorsiening. Die doel van die Wet kom 

daarop neer dat: 

daar in die een Wet al die bevoegdhede aan die hof oor die oplegging van 

gemeenskapsgebaseerde vonnisopsie gegee kan word 

die hof 'n gemeenskapsgebaseerde vonmsops1e aan 'n oortreder kan. ople 

indien daar aan die neergelegde vereistes voldoen word 

die hof kan die volle of 'n bepaalde gedeelte van 'n vonnis opskort en die 

oortreder tot 'n gemeenskapsgebaseerde vonnisopsie straf 

die Staat ingelig word oor die toepassing en uitvoering van hierdie vonnisopsie 

korrektiewe toesig 'n wettig alternatief tot gevangenissettering is, en dat 'n 

gedeelte in 'n gemeenskapsgebaseerde vonnisopsie omskep word. 

4.8.3.1 Korrektiewe toesig as 'n vonnis alternatief 

Artikel 4 van die wet van 1985 maak daarvoor voors1emng dat in gevalle van 

skulderkenning, die aspek van korrektiewe toesig by vonnisoplegging in aanmerking 

geneem kan word. As 'n pleit van hierdie aard nie in aanmerking geneem word nie, 

is die vonnisoplegging dan ongeldig. Erkenning van skuld op die aanklag is belangrik 

voor korrektiewe toesig opgele kan word. 

Artikel 5 van die wet bepaal dat alternatiewe vonnisopsies opgele kan word ook waar 

'n oortreder onder die ouderdom van 21 jaar is of na 'njeugopleidingsentrum verwys 

sou kon word, of tot vrywillige gemeenskapsdiens gevonnis word. 

Hoofstuk 2 van die wet maak voorsiening vir die uitstel van vonnis indien die hof 

tevrede is dat omstandighede soos in artikels 4 en 5 voorgeskryf is, wel nagekom is. 
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Indien dit wel die geval is, kan die vonnis in geheel of gedeeltelik opgeskort word. 

Wanneer 'n oortreder weer 'n misdaad pleeg, terwyl 'n gemeenskapsgebaseerde 

vonnisopsie uitgedien word, kan die oorspronklike vonnis ingevolge artikel 23 in 

werking gestel word. 

Kragtens artikel 25 van die wet kan 'n jeugoortreder na 'n opleidingsentrum verwys 

word as die hof oor die aard van die oortreding, ouderdom, karakter en 

omstandighede van die oortreder ingelig is. Hierdie artikel is nie van toepassing ten 

opsigte van kinderhofgevalle nie, maar kan wel vir korrektiewe toesig benut word. 

4.8.3.2 Gemeenskapsdiens as voonvaarde van korrektiewe toesig 

Hoofstuk 3 van die wet handel oor gemeenskapsdiens vonnisopsies wat opgele kan 

word kragtens artikel 28 waardeur landdroste die magte gegee word om korrektiewe 

toesig op te le. Die volgende voorwaardes is dan van toepassing: 

die oortreding mag nie gevangenisstrafvan !anger as drie maande regverdig nie 

dat die oortreder gelas kan word om gereeld 'n boete in paaiemente te betaal as 

deel van die vonnis 

dat die oortreder wat geskik is om fasiliteite binne die gemeenskap by te woon 

gelas kan word om daarby in te skakel 

dat die gemeenskapsdiens vonnisopsie gespesifiseer word asook die bepaalde 

sentrum wat die oortreder moet gaan bywoon as deel van korrektiewe 

toesigvoorwaardes. 

4.8.3.3 Korrektiewe toesigvoorwaardes 

Korrektiewe toesigvoorwaardes word ingevolge artikel 29 van die Wet van 1985 

uitgespel. Sub-artikel 29(f} bepaal dat oortreders die korrektiewe beamptes moet 
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gehoorsaam en voorwaardes onderhou. Sub-artikel 29(b) bepaal dat 'n minimum van 

I 0 uur per week gemeenskapsdiens verrig moet word. 

Die geval kan ook tot psigiatriese of sielkundige behandeling verwys word, indien 'n 

alkohol- of dwelmprobleem vermoed word. 

Artikel 30(1) bepaal dat gemeenskapsdiens vonnisopsies vir verskillende oortredings 

opgele kan word, maar mag nie gelyktydig met ander vonnisse uitgedien word nie. 

Alie betrokke partye word van 'n afskrif van die bevel voorsien en die hof oefen die 

funksies en administratiewe pligte van lasgewing uit. 

Artikel 33 bepaal dat indien 'n geval in gebreke bly om die korrektiewe toesig 

voorwaardes na te kom, kan die oorspronklike vonnis opgele word. Die oortreder 

word dan opgeroep om weer voor die hof te verskyn. 

Indien daar bepaalde omstandighede is en die hof is van menmg dat dit in die 

oortreder se belang is, kan gemeenskapsdiens vonnisopsies, wat korrektiewe toesig 

insluit, opgele word. 

Kragtens artikel 35 kan die vonnis op grond van die oortreder se aansoek, of van die 

Direkteur-Generaal of na gelang van omstandighede, gekanselleer word. Die hof kan 

na goeddunke met die oortreder handel, atbangende van die misdaad wat gepleeg is. 

Die Penalties and Sentences Act, 1985 soos gewysig, is 'n goeie voorbeeld van 

wetgewing vir gemeenskapsgebaseerde vonmsops1es. Dit gee 'n breedvoerige 

uiteensetting van bevoegdhede en magte wat byna in alle omstandighede toegepas 

kan word. Hierdie Wet dra daartoe by dat alternatiewe vonnisopsies in die Staat 

Victoria toegepas word en gevolglik die gevangenisbevolking so laag as moontlik 

hou. 
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4.8.3.4 Evaluasie van korrektiewe toesig in die Staat Victoria 

In die Staat Victoria is 'n gemeenskapsgebaseerde vonnisopsie 'n aanvaarbare 

alternatieftot gevangenisstraf Gemeenskapsvonnise het veral groot betekenis verkry 

nadat daar na korrektiewe toesig in 1981 oorbeweeg is. Hierdie stelsel het sukses 

behaal en ontvang wyse erkenning. Die vonnisopsies behaal positiewe resultate en 

dit het 'n goeie beeld aan korrektiewe toesig gegee. 

In die Staat Victoria is die krisis wat in die 1980s rondom gevangenissetting bestaan 

het, effektief oorkom. Die hoofrede waarom daar 'n omwenteling was, is in die 

aanvaarding van die Penalties and Sentences Act, 1985 gevind. 

'n Belangrike mylpaal was omdat daar 'n enkele Wet opgestel is wat aan die howe 

die mag gee om gemeenskapsgebaseerde vonnisopsies op te le. Die vonnisopsie is 'n 

innovasie met die oogmerk om korrektiewe toesig 'n betekenisvolle instelling in die 

Victoria gemeenskap te maak, saam !net die verpligte bywoning van opleidingsentra. 

'n Belangrike aspek is die vmmge strafregproses en die beskikbaarheid van die 

hofstelsel in die straftoemeting om korrektiewe toesig op te le. Die hoofdoel is die 

assessering en evaluering van die oortreder se persoonlikheid en omstandighede voor 

vonnisoplegging. Met die aanvaarding van die Wet van 1985, soos gewysig, is 

strafriglyne daargestel wat betekenisvol is en erkenning verleen aan die vonnisopsie 

van die korrektiewe toesig. Korrektiewe toesig in Australie as geheel, maar in 

besonder die van die Staat Victoria, word gekenmerk deur 'n effektiewe 

strafregstelsel en wetgewing. 

4.9 Korrektiewe toesig in Afrika 

Slegs korrektiewe toesig in Malawie gaan ten opsigte van lande in Afrika bespreek 

word, hoofsaaklik omdat die vonnis in hierdie land die beste gedokumenteer is. 

Alternatiewe tot gevangenisstraf word ook in ander lande in Afrika aangetref, soos 

Nigirie, Kenya en Zambie. In die lande word ernstige oorweging aan alternatiewe tot 

gevangenisstraf geskenk 'Weens die hoe koste verbonde aan die bedryf van 
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inrigtingversorging. Tradisioneel word boete en kompensasie (slagoffervergoeding) 

as alternatiewe tot gevangenisstraf in Afrika aangetref, aangesien die beginsel van die 

herstelling van die ekwilibrium (balans) gehandhaaf moet word tussen landsburgers 

(Adeyemi 1988). 

In die voorverhoor en voorvonnisstadia word borgtog, waarskuwing en afwending 

aangetref as alternatiewe vonnisopsies. Tydens die vonnisstadium pas lande soos 

Nigerie, Zambie. Ghana, Kenya en Cameroon ook toesighouding, vonnisuitst_elling 

en kwytskelding toe (Adeyemi 1988). 

Kompensasie en restitusie word in al vooraf genoemde lande in Afrika aangetref 

omdat die opsie 'n belangrike prosedure is om "skade" wat aangerig is, te herstel. 

Hierdie vergoedingstelsel word deur die gewoontereg van die lande voorgeskryf wat 

tangs die kriminele regsisteem bestaan. Die gewoontereg kom sterk in genoemde 

lande voor en wette is hoofsaaklik daarop gebaseer. In lande soos Nigerie en 

Gambie word slagoffervergoeding selde saam met gevangenisstraf opgele. Hierdie 

toedrag van sake is so omdat vergoeding 'n alternatief tot gevangenisstraf is, en 

gevolglik mag inrigtingstraf stricto sensu nie opgele word nie (Adeyemi 1988). 

Die lande in Afrika, veral waar stam- en geloofsoortuiginge dieselfde is, toon die 

wetgewende gesag ook onderlinge aanvaarde ooreenkomste. 

4.9.1 Regsontwikkeling 

Die regsontwikkeling van Afrika in die algemeen en Malawie in die besonder, word 

bespreek om aan te toon hoe die westerse reg die gewoontereg be'invloed het. In 

hierdie proses het kolonisasie 'n belangrike rol gespeel veral in die l 9de eeu en vroee 

20ste eeu. Weens die be'invloeding het korrektiewe toesig ook na Afrika, en in 

besonder na Malawie gekom waar dit in wetgewing vasgele is. Die Engelse invloed 

kom sterk na vore ten opsigte van korrektiewe toesig in Malawie. 
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Die Anglo-Amerikaanse en Romaans-Germaanse reg het gedurende die negentiende 

eeu met die konaliseringsproses, veroorsaak <lat die Westerse reg na talle Afrika

gebiede ingevoer is. Die Westerse reg het 'n invloed op die inheemse reg uitgeoefen 

wat die plaaslike reg op die agtergrond gedruk het. . Hierdie invloed het in sekere 

Afrika-gebiede aanleiding gegee tot "gemengde regstelsels", soos veral in Ethiopie 

bestaan (Van Zyl 1981 : 276). 

Ten spyte van onderlinge verskille, is daar tog gemeenskaplike ooreenkomste tussen 

die meeste Afrika-regstelsels. Alhoewel die Afrika-reg nie streng gesproke 

godsdienstig georienteerde reg is nie, kom gevalle van Islamitiese, Hindoe en Joodse 

reg asook bo-natuurlike gelowe en rituele gebruike tog voor. Die vernaamste van die 

bo-natuurlike gebruike en gewoontes is die invloed van voorvadergeeste (Van Zyl 

1981 : 276). Gebruike van die aard kom dan in die gewoontereg na vore waar die 

gemeenskapsbelange voorkeur geniet. 

Soos in die Verre Ooste is die vernaamste doelstelling van die reg in Afrikalande die 

handhawing of herstel van harmonie in die samelewing eerder as die afdwing van 

persoonlike regte. 'n Kenmerk van die reg is die bereiking van versoening en 

harmonie binne die Afrika-konteks waartydens partye tevrede gestel moet word. 

Daar word min erkenning aan individuele en subjektiewe reg geheg omdat die 

behoud van die groep of stam van groter belang is (Van Zyl 1981 : 277). 

Regsreels hang nou saam met die gewoontes of gebruike, moraliteit, sedes en 

godsdiens met 'n sterk groepgerigtheid wat konserwatiefvan aard is (Van Zyl 1981 : 

277). Groepsbelange word bo individuele belange verhef en dit vind ook neerslag in 

die toepassing van die strafreg. 

Daar is ook wetgewing of hofbeslissing in Afrika-lande wat as bron van reg 

funksioneer. Die meeste wetgewing in kodinkasievorm is van Westerse oorsprong 

en met hofbeslissing word dieselfde patroon deurgaans gevolg (Van Zyl 1981 : 277). 

Westerse invloede kom sterk'na vore in die gedokumenteerde vorm van die reg. 
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4.9.2 Algemene posisie in Afrika ten opsigte van korrektiewe toesig 

Korrektiewe toesig word slegs in enkele lande in Afrika, soos Malawie toegepas en 

Nigerie word dit nie vir volwasse oortreders opgele nie. (Adeyemi 1988 : 9 - 15). 

As rede word aanvaar dat die infrastruktuur nie in die meeste Afrika lande bestaan. 

Die rekordhouding in hierdie lande is nie altyd akkuraat nie en soms is statistiek ook 

nie beskikbaar nie (Adeyemi 1988 : 12) en daarom is vergelykings moeilik om te 

maak. Statistiek rakende korrektiewe toesig is belangrik om die sukses en 

effektiwiteit te meet. 

4.9.3 Korrektiewe toesig in Malawie 

4.9.3.1 Wetgewing rakende korrektiewe toesig 

Onder die Afrika-lande is Malawie op die voorpunt met betrekking tot korrektiewe 

toesig en die land se Probation Offenders Act, 1970 soos gewysig in Hoofstuk 9:01 

maak vir die vonnisopsie voorsiening. 

Ingevole artikel 4( 1) van die wet kan korrektiewe toesig nie vir minder as een jaar en 

ook nie vir meer as drie jaar opgele word nie. Die korrektiewe beampte of 

proefbeampte hou toesig oor die geval en !ewer verslag aan die hof oor die 

omstandighede van die oortreder. Die Wet van 1970 (soos gewysig) maak daarvoor 

voorsiening dat voorwaardes aan die oortreder gestel kan word, wat ook 

slagoffervergoeding mag insluit. 

Artikel 6 van die wet bepaal dat indien 'n verdere misdaad gepleeg word, kan gelas 

word dat die oortreder weer voor die hof moet verskyn. 'n Korrektiewebeampte of 

proefbeampte kan gedagvaar word om 'n verklaring by die hof onder eed af te le 

waarin die omstandighede van die oortreder uiteengesit word. Die stap word gevolg 

voordat 'n gepaste vonnis soos korrektiewe toesig, opgele word. 
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Kragtens artikel 7 van genoemde wet word daar met 'n geval gehandel indien 

versuim is om die neergelegde voorwaardes na te kom. 

Daar word ook voorsiening gemaak dat 'n boete of enige ander gepaste vonnis 

opgele word as die verbreking van voorwaardes wel voorgekom het. Ingevolge 

artikel 10 kan byvoegings tot die voorwaardes aangebring word, maar die 

toesigperiode mag nie verleng word nie. 

Artikel 13(1) van die wet bepaal dat die hof dit aan 'n vroulike korrektiewe beampte 

of proefbeampte kan opdra om die korrektiewe toesig uit te voer, veral as die 

oortreder 'n vrou is. Daarvoor word dan verkieslik 'n beampte van dieselfde geslag 

uitgesonder om die toesighouding uit te voer. 

Kragtens artikel 15 van genoemde wet stel die Minister 'n korrektiewe 

toesigkommitee aan om die administrasie rakende hierdie vonnisopsie uit te voer. 

Ingevolge artikel 16 kan die Minister regulasies vir die wet uitvaardig wat die pligte 

van die Hoof-korrektiewe beampte bepaal asook die werksaamhede uitspel. Daarin 

kan ook toelaes gemagtig word wat ingevolge hierdie wet uitbetaalbaar is. 

4.9.3.2 Regulasies rakende korrektiewe toesig 

Regulasie 15 van die Grondwet van die Korrektiewe toesigkomitee bepaal dat lede 

minstens een keer elke drie maande vergader. Die komitee gaan gereeld die pligte en 

vordering van korrektiewe beamptes en/of proefbeamptes na en waak oor die 

toepassing en dienslewering. 

Die pligte van korrektiewe beamptes en proefbeamptes word ingevolge Regulasie 16 

uitgespel asook die werkverrigting en die gesindheid wat geopenbaar moet word. 

Die beamptes lewer verslae aan die hof oor oortreders se omstandighede en het ook 

ten alle tye vrye toegang tot hofrekords. 



172 

Die vergoeding aan korrektiewe beamptes en proefbeamptes word uitbetaal as eie 

vervoer gebruik is en dit geskied volgens neergelegde staatstariewe 

4.9.3.3 Ander Wette in Malawie rakende korrektiewe toesig 

Die Wet op Convicted Persons (Employment of public work), hoofstuk 9:03, bepaal 

dat oortreders tot gemeenskapsdiens gevonnis kan word in plaas daarvan om 

gevangenisstraf opgele te word. Die opgelegde vonnis mag ingevolge artikel 3 nie 

ses maande oorskryf nie. 

Die veroordeelde mag nie meer as agt ure per dag gemeenskapsdiens verrig nie en 

indien versuim word om daaraan te voldoen, kan die vergunning ingetrek word en 'n 

ander straf opgele word. 

4.10 Samevatting 

In hierdie hoofstuk is nie al die lande in die wereld gedek wat korrektiewe toesig as 

vonnisopsie toepas nie, maar die belangrikste is na die navorser se mening wel 

bespreek. Die lande waaronder Engeland, Nederland, Finland, Duitsland, Israel, 

Japan, Australie - inslutended Nieu-Suid-Wallis en Victoria - en Malawie vorm die 

kern van hierdie hoofstuk en is daarom meer volledige behandel. 

Daar is 'n redelike mate van ooreenkomste in die toepassing van korrektiewe toesig 

in die meerderheid van die lande wat bespreek is. Hierdie toedrag van sake kom na 

vore omdat lande bereid is om by mekaar kers op te steek en langs hierdie weg word 

verskille in die toepassing uitgeskakel. Daar is nie soseer op die verskille in die 

toepassing gekonsentreer nie, maar eerder na die funksionering van korrektiewe 

toesig in genoemde lande. 

Lande pas vonnisopsies by hul eie bepaalde kulturele en finansiele behoeftes aan, met 

die basiese uitgangspunt om die oortreder te rehabiliteer in plaas van gevangenisstraf 

op te le. Vir die meeste lande is gevangenisstraf 'n duur en onbekostigbare opsie en 

daarom is na alternatiewe vonnisopsies gesoek wat goedkoper is. 
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In die meerderheid van die lande wat bespreek is, is daar 'n strewe om die 

gevangenisbevolking so laag as moontlik te hou omdat die waarde van rehabilitasie 

binne gemeenskapsverband besef word. Die finansiele implikasies wat die 

vonnisopsie inhou, dra ook grootliks by tot die owerhede se bereidswilligheid om 

korrektiewe toesig te benut. 



HOOFSTUKS 

DIE ONTWIKKELING VAN KORREKTIEWE TOESIG IN SUID-AFRIKA 

5.1 INLEIDING 

In die vorige hoofstuk is korrektiewe toesig soos dit toegepas word in ander lande van 

die wereld, bespreek. Daar is verwys na die regsontwikkeling asook die toepassing 

van korrektiewe toesig in die spesifieke lande. Korrektiewe toesig in Suid-Afrika het 

ontstaan na deeglike ondersoek en navorsing · rakende die vonnisopsie. Die Krilgel

werkkomitee het binne 'n relatiewe kort periode 'n ondersoek in die verband 

onderneem en voltooi. Die Werkkomitee het 'n Witskrif aan die Minister van Justisie 

en Korrektiewe Dienste voorgele wat weer die verslag op 10 Mei 1991 in die 

parlement ter tafel gete het. (Sien hoofstuk 2 van die proefskrit). 

Die verslag van die Krilgel-werkkomitee asook die witskrif en die wetswysiginge wat 

daarop gevolg het, word in hierdie hoofstuk bespreek. Hierdie geboorte van 

korrektiewe toesig in Suid-Afrika word voorafgegaan met 'n historiese oorsig oor die 

regsontwikkeling. Die regsgeskiedenis toon die voorlopers van die wetswysiging aan 

totdat dit uiteindelik in korrektiewe toesig ontwikkel het. Die rasionaal vir die 

bespreking van die regsontwikkeling is daarin gelee dat die Ieser die konstellasie van 

vonnisse en besluitneming daaromtrent in penologiese perspektief kan plaas. 

5.2 Regsgeskiedenis van Suid-Afrika 

Die Suid-Afrikaanse Reg en die van Skotland het baie in gemeen veral aangesien <lit uit 

'n mengsel van Romaans-Germaanse Reg en Engelse Common Law bestaan. Dit is 

gevolglik 'n hibridiese of 'n tweeslagtige regstelsel. Die Romeins-Hollandse Reg of 

Romaans-Germaanse Reg het beslag gekry in 1652 met die koms van Jan van 

Riebeeck en die Vereenigde Oos Indische Compangnie (V.O.C.) na die Suidpunt van 

Afrika (Kaap die Goeie Hoop). Die Nederlandse Reg het hoofsaaklik uit Romeins-
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Hollandse en Gewoontereg bestaan en was tussen 1652 tot 1795 in die Kaap 

afdwingbaar (Van Zyl 1981: 285). Na die eerste Britse besetting van die Kaap in 

1795 is daar aanvanklik nie veel regsplegende veranderinge aangebring me. 'n 

Proklamasie van 11 Oktober 1795 het bepaal dat die status quo in die kolonies 

gehandhaaf word. Met die tweede Britse bewindoorname in 1806 het ingrypende 

veranderinge in die regspleging en bepalings van die formele reg plaasgevind (Van Zyl 

1981: 285). Die strafprosesreg het in 1817 verskeie veranderinge ondergaan wat die 

Engelse Reg reflekteer. Die Romeins-Hollandse Reg was toe steeds die basis van die 

prosesreg en verengelsing het veral vanaf 1 Januarie 1827 tot 1908 plaasgevind omdat 

slegs Engels in die regsproses en dokumentasie toelaatbaar was. 

Met die totstandkoming van die Unie van Suid-Afrika in 1910 en die stigting van 

regsfakulteite aan die universiteite het die Romeins-Hollandse Reg tot sy eertydse reg 

herstel (Van Zyl 1981: 286). 

Invloede vanuit Engeland en Nederland is reeds in die Suid-Afrikaanse wetgewing aan 

die begin van die 20ste eeu sigbaar. Statute van Engeland en Nederland is by plaaslike 

omstandighede aangepas en toepasbaar gemaak. Die Romeins-Hollandse Reg en 

Engelse Common Law het mekaar binne die Suid-Afrikaanse opset aangevul. 

Die strafregbeleid van Suid-Afrika is voortdurend by die behoeftes van die 

gemeenskap en die oortreder aangepas. By antler regstelsels in die wereld is ook kers 

opgesteek om op die hoogte van ontwikkelinge te kom. Met die ontwikkeling van 

korrektiewe toesig is daar na ongeveer dertig lande in die wereld se vonnisopsies 

gekyk en die nodige aanpassing is gemaak om dit statuter 'n volwaardige vonnisopsie 

te maak. Slegs dit wat vir die Suid-Afrikaanse omstandighede toepasbaar was, is 

aanvaarbaar en werkbaar gemaak. 
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5.3 WETGEWENDE ONTWIKKELING VAN KORREKTIEWE 

TOESIG IN SUID-AFRIKA DIE AFGELOPE 90 JAAR 

5.3.1 Eerste Oortrederswet, Wet nr 10 van 1906 

Die eerste Oortrederswet, Wet nr 10 van 1906, het op 9 Augustus 1906 in Suid-Afrika 

van krag geword en is daargestel om veral eerste oortreders binne die gemeenskap te 

behandel. Oortreders wat aan enige misdryf (behalwe die wat met die doodstraf 

strafbaar was) skuldig bevind is en geen vorige veroordeling gehad het nie, kon 

ingevolge die wet behandel word. Die howe is hiermee die geleentheid gegee om 

strafoplegging te individualiseer. Die beskuldigde kon dus op eie verantwoordelikheid, 

met of sonder borg, vrygelaat word. 

Geen ouderdomsgrens is in die wet vasgestel nie alhoewel artikel 1 bepaal dat die 

howe 'n oortreder se ouderdom in aanmerking moet neem. Geen tydsbeperking is aan 

die toesigperiode gekoppel nie. Hierdie wet bepaal in artikel 5 dat die omstandighede 

en die karakter van die oortreder by vonnisoplegging in aanmerking geneem moet 

word. Hiervolgens was daar na 'n gepaste vonnis vir oortreders gesoek terwyl 

wetenskaplike behandeling van die oortreder toe alreeds bo straf gestel is. 

5.3.2 Wet op Gevangenisse en Verbetergestichten, Wet 13 van 1911 

Die Wet op Gevangenisse en Verbetergestichten het op 1 Oktober 1911 in Suid-Afrika 

van krag geword en groter klem is op oortredersbehandeling geplaas. Ingevolge die 

Wet is voorsiening vir die aanstelling van proefbeamptes gemaak. Die daarstelling van 

behandelingsentra waar gevangenes goeie gedrag en gewoontes kan aanleer en in 

goeie burgers ontwikkel is ook deur die laasgenoemde wet gemagtig. 

Voorwaardes is aan vrylating gekoppel waaraan voldoen moes word en die gevangene 

is onder toesig van 'n proefbeampte geplaas. Die beweging van die toesiggeval moes 

deur die proefbeampte gemonitor word sodat ongewenste plekke nie besoek word nie. 
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(Gevangenisregulasie no. 506). 'n Belangrike voorwaarde was dat die toesiggeval nie 

weer 'n misdaad pleeg nie, en indien die voorwaarde verbreek is, kon 'n oortreder 

weer in hegtenis geneem en gestraf word. 

5.3.3 

5.3.3.1 

STRAFPROSESWETTE 

Kriminele Prosedure en Bewijslevering Wet, nr 31van1917 

lngevolge artikel 362 van die Wet kon die howe 'n oortreder, wat nie 'n ernstige 

misdaad gepleeg het nie se vonnis vir 'n tydperk van hoogstens ses maande uitstel. 

Die oortreder kon dan onder voorwaardes van skadeloosstelling en/of borgtog 

vrygelaat word. Na afloop van 'n voorafbepaalde tydperk, moes die oortreder weer 

voor die hof verskyn. Die vonnis kon ook vir 'n tydperk van hoogstens drie jaar 

opgeskort word onder sekere voorwaardes, saam met skadeloosstelling. Die oortreder 

kon dan onder toesig van 'n proefbeampte geplaas word vir die volle tydperk van die 

opskortingsperiode. Artikel 360 van die Wet het bepaal dat, 'n oortreder wat in die 

hoer- of laerhof skuldig bevind is, maar nie aan - openbare geweld, moord, strafbare 

manslag, verkragting, aanranding met die opset om ernstig te beseer, roof, vervalsing, 

bedrieglike insolvensie,oortreding met betrekking tot die muntwet, sameswering of 

medepligtigheid tot reeds genoemde misdrywe - kon die volgende vonnisse opgele 

word: 

=> Dat die vonnis vir 'n tydperk van hoogstens ses maande uitgestel word. 

Die oortreder word vrygelaat onder voorwaardes van skadeloosstelling en 

op borg, soos deur die hof gelas, om na afloop van genoemde tydperk weer 

voor die hofte verskyn. 

=> Dat die vonnis opgele word, maar ook beveel word dat die uitvoering 

daarvan vir 'n tydperk van hoogstens drie jaar opgeskort word onder 

voorwaardes van skadeloosstelling en enige ander voorwaarde soos deur 

die hofbepaal mag word. 
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Howe kon bepaalde voorwaardes aan die opskorting koppel waaraan die oortreder 

moes voldoen en die gedrag van die oortreder is gedurende die tydperk gemonitor om 

enige gedragsveranderinge te ondersoek. Hierdie voorwaardes in die Wet was ingestel 

om strenger te wees as die wat kragtens die Wet op Gevangenisse en 

Verbetergestichten, Wet 13 van 1911, gegeld het. Die oortreder het ingevolge die 

Kriminele Prosedure en Bewijslevering Wet, Wet 31 van 1917, kragtens artikel 362 die 

vonnis buite die gevangenis, maar binne die gemeenskap uitgedien. Die 

verantwoordelikheid is op die oortreder geplaas om te bewys dat daar van vorige 

misdadige neigings afgesien is. Artikel 362 het reeds die beginsels van korrektiewe 

toesig ingesluit, waarin bepaal is dat 'n oortreder onder die toesig van 'n proefbeampte 

geplaas kon word vir die volle tydperk <lat die vonnis opgeskort is. 

Die volgende voorwaardes kan bygevoeg word wat van tyd tot tyd deur die hof 

aangepas kon word: 

=> Dat die oortreder dadelik by die proefbeampte moet rapporteer en daama 

so dikwels as deur die hof voorgeskryf mag word, of so dikwels as deur die 

proefbeampte verlang mag word, indien dit nie deur die hof voorgeskryf is 

me. 

=> Dat die gevonnisde persoon horn nie mag begewe buite die gebied wat deur 

die hof of proefbeampte aangewys is nie. 

=> Dat die proefbeampte onmiddellik van enige adresverandering in kennis 

gestel moet word en <lat die gevonnisde persoon binne die bepaalde gebied 

bly. 
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=> Dat, indien die voorwaardes dit anders vermeld, daar op die eerste dag van 

elke maand hetsy mondelings of skriftelik aan die proefbeampte verslag 

gedoen moet word, indien dit wel verlang word. 

Dat die geval geen kroeg, bierhuis of kantien besoek waar sterk drank 

verkoop of aangebied word of uitgestal word nie, die plekke binnegaan of 

daar daaruit drank verkry nie. 

Geen sterk drank mag deur die geval gedrink word nie. 

Daar mag ook nie met persone wat bekend is as 'n misdadiger of enige 

slegte reputasie het, omgegaan word nie. 

=> Dat die geval horn in alle opsigte fatsoenlik gedrag. 

Dat die geval vlytig en eerlik moet wees teenoor sy werkgewer. 

Wanneer dit uitdruklik deur die hofbepaal is, moet die proefbeampte die 

loon wat die geval verdien, in ontvangs neem en dit ten behowe van die 

persoon of sy afhanklikes beheer en administreer. 

=> Vrae moet sonder versuim en eerlik geantwoord word. 

Geen oortreding mag gedurende die proeftydperk gepleeg word nie. 

=> Die proefbeampte moet geraadpleeg word en as beste vriend beskou word 

en sy raad en leiding moet gevolg word. 



Alie voorwaardes wat deur die hof opgele word moet getrou nagevolg 

word. 
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Op aanbeveling van die proefbeampte kon die hof enige voorwaardes soos verlang 

word opgele, verleng of wysig. 

5.3.3.2 Strafproseswet, Wet nr 56 van 1955 

Ingevolge artikel 336(1) van die Strafproseswet, 1955 is alle misdrywe waarvan daar 

nie 'n bepaalde vonnis voorgeskryf is nie, met 'n boete strafbaar. Gevangenisstraf kon 

as alternatief opgele word by die wanbetaling van die boete. Waar die Wet nie 

gevangenisstraf magtig nie, maar net 'n boete, mag die hof ingevolge artikel 336(1) 

wel 'n altematief vir gevangenisstraf ople. 'n Minimum boete was voorgeskryf en as 

daaraan nie voldoen kon word nie, is gevangenisstraf opgele. Waar die hof wel 'n 

boete ople met die doe! om die oortreder uit die gevangenis te hou, moet die bedrag 

binne redelike perke wees (R v Kaurikomio en andere 1958 (1) S.A. 699 (S.W.A). 

Daarom behoort daar navrae gedoen word na die vermoens van die beskuldigde (R v 

Frans 1924 T.P.D. en R v Oktober 1950 (2) S.A. 52 (K)). 

Kragtens artikel 337(1) van Wet nr 56 van 1955 kon die hof iemand tot 'n boete 

vonnis en na goeddunke 'n lasbrief uitreik wat aan die balju of geregsbode die mag gee 

om die roerende bates van die beskuldigde te verkoop om die bedrag te betaal. 

Artikels 342 en 352 van die Wet handel oor gemeenskapsgebaseerde vonnisopsies. 

Artikel 342 het onder andere bepaal dat 'n persoon onder die ouderdom van 21 jaar 

wat aan 'n minder ernstige misdaad skuldig bevind is, onder die toesig van 'n 

proefbeampte geplaas kon word. Hierdie beginsel was daarop geskoei om toe te sien 

dat 'n jeugoortreder nie inrigtingstraf opgele word nie, maar binne die gemeenskap 

hanteer moes word. Artikel 3 51 van genoemde wet het voorsiening gemaak vir die 

betaling van skulderkenning onder bepaalde omstandighede. Die bedoeling hiermee is 
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ook om vonnisoplegging te verminder of om die oortreder ongerief te spaar. Artikel 

352 bepaal dat 'n oortreder wat nie 'n ernstige oortreding begaan het nie se vonnis vir 

hoogstens drie jaar met sekere voorwaardes uitgestel kon word. Die vonnis kon met 

sekere voorwaardes uitgestel word. Hierdie artikels het daarvoor voorsiening gemaak 

dat die volle of 'n gedeelte van die vonnis in die gemeenskap uitgedien kon word. 

Genoemde twee artikels, 342 en 352, het voorts ook bepaal dat 'n oortreder 

onderhewig aan bepaalde voorwaardes, verplig kon word om opleiding en behandeling 

binne die gemeenskap te ondergaan. Die oogmerk van die wetgewer was dus om die 

oortreder te Iaat afsien van misdadige gedrag sonder institusionalisering. Hiermee is 

korrektiewe toesighouding tot 'n groot mate gelmpliseer en was dit die voorganger 

van die gemeenskapsgebaseerde vonnisopsie. 

5.3.3.3 Strafproseswet, Wet nr 51 van 1977 

Ingevolge artikel 290(1 )(a) kan 'n oortreder onder toesig van 'n proefbeampte geplaas 

word. Hierdie artikel het betrekking op 'n oortreder onder die ouderdom van 18 jaar 

wat aan 'n misdryf skuldig bevind is. Die Iengte van toesig word in artikel 291(1) 

uiteengesit en word bepaal volgens die oortreder se ouderdom met strafoplegging wat 

van twee tot vyf jaar kan wissel. 

Artikel 297(1)(a)(ee) maak daarvoor voorsiening dat die oplegging van vonnis vir 'n 

tydperk van hoogstens vyf jaar uitgestel kan word. Voorwaardes in die sub-artikels is 

onder andere die volgende: 

skadeloosstelling 

slagoffervergoeding 

gemeenskapsdiens 

verpligte bywoning van ofinwoning by 'n sentrum vir 'n bepaalde doel 

handhawing van goeie gedrag. 



182 

Hierdie voorwaardes word aan die oplegging van 'n opgeskorte vonnis gekoppel. 

Indien daar nie by die voorwaardes gehou word nie, kan die oortreder na die hof 

terugverwys word vir straftoemeting. Waar die toesighouding nie pertinent by 

vonnisoplegging aan die voorwaardes gekoppel word nie, word dit moeilik om teen die 

oortreder op te tree by voorwaardeverbreking. 

5.4 KOMMISSIES VAN ONDERSOEK RAKENDE DIE 

STRAFREGSTELSEL 

5.4.1 Lansdown-kommissie van 1945 

Die Volksraad het in Maart 1945 'n kommissie onder voorsitterskap van Regter 

C.W.H. Lansdown aangestel. Die opdrag aan die kommissie was onder andere, om 

ondersoek in te stel en 'n verslag uit te bring rakende: 

=> die administrasie en werking van die gevangenisse in die Unie 

=> die strafregstelsel van die Unie om verandering van nasionale belang voor te 

stel (Lansdown-kommissie 1945: 1 - 3 ). ', 

0 Die aanbevelings van die Lansdown Kommissie 

Die ems waarmee die Kommissie die omvang van korttermyngevangenisstraf beskou 

het, blyk daaruit dat dit afsonderlik ondersoek is en 'n afsonderlike afdeling in hul 

verslag daaraan wy. Die Kommissie het daarop gewys dat gevangenisse "gevaarlik 

oorvol" is en dat dit grootliks te wyte is "aan die getalle wat kort tydperke van 

gevangenisstraf uitdien of verhoorafwagtend is" (Lansdown Kommissie 194 7 : 81). 

Die volgende bevindings en aanbevelings is oor kortermyngevangenisstraf gemaak: 

=> Die stra:fvorm hou niks goeds in nie en die howe moet van alle middels tot 

hulle beskikking gebruik maak om die oplegging van die stra:fvorm te vermy 

(Paragraaf 568). 
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=> Opgeskorte en uitgestelde vonnisse behoort meer gebruik te word en 

opskortings van vonnisse, uitstel en afbetaling van boetes behoort toegelaat 

te word (Paragraaf 568). 

=> By die ople van boetes behoort die hof oorweging te skenk, nie alleen aan die 

aard van die oortreding en die graad van die oortreder se strafbaarheid nie, 

maar ook aan die betalingsvermoe van die persoon. Boetes behoort daarop 

gemik te wees <lat die slagoffer van armoede ( oortreder) nie in 'n ongunstiger 

posisie geplaas word nie. By straftoemeting moet nie net die aard van die 

misdaad van morele verwytbaarheid oorweeg te word nie, maar ook die 

finansiele posisie van die oortreder en watter middele hy na die boetes sal 

oorhou om sy afhanklikes te onderhou (Paragraaf 568). 

W etgewing behoort aangeneem te word wat uitstel van betaling van boetes 

verpligtend maak tensy: 

Die oortreder genoeg middele vir die onmiddellike betaling daarvan 

het 

die oortreder nie van uitstel gebruik wil maak nie 

die oortreder nie 'n vaste verblyfplek of gereelde werk het nie 

die hof om 'n bepaalde rede nie uitstel wil toestaan nie. 

Waar uitstel van boetes geweier word, moet die redes in die notule aangeteken word 

en die hofbehoort ook by magte te wees om 'n opgelegde boete met grondige redes te 

verminder. Gevangenisstraf hoef nie as 'n reel by sodanige vonnis gevoeg te word as 

alternatiewe vonnis nie (Paragraaf 568). 

Prisoniersvriende met assistente behoort in die hofpersoneel van alle stede 

aangestel te word om beskuldigdes by te staan om fondse vir boetes te 



bekom. Meer proefbeamptes word ook benodig en pleegsorg vir 

jeugootreders behoort aangemoedig te word (Paragraaf 568). 
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Alternatiewe tot gevangenisstraf behoort by eersteoortreders oorweging te 

geniet (Paragraaf 529). 

=> Korttermyngevangenes behoort nie in die tronke aangehou te word 

nie, maar behoort by padkampe, bosbou en op plaaslike bestuursrade te werk 

as deel van hul vonnis (Paragraaf 568). 

=> Howe behoort by magte te wees om vonnisse op te skort wat weens 

wanbetaling van boetes gevangenisstrafuitdien, ten einde die oortreder in 

staat te stel om werk te bekom en die boete af te betaal (Paragraaf 568). 

Voorwaardes vir opskorting behoort uitgebrei te word om 

onderwerping aan onderrig en opleiding in te sluit (Paragraaf 529). 

Verpligte bywoning van 'n sentrum behoort aandag te geniet, en 

sentra behoort gestig te word om in aanmerking geneem te kan word 

wanneer 'n oortreder se vonnis opgeskort en/ofuitgestel is, sodat die 

onderrig deel van die hofbevel kan uitmaak (Paragraaf 529). 

=> Skadevergoeding en kompensasie as straf is beklemtoon en daar is aanbeveel 

dat dit uitgebrei kan word waar skade aan eiendom aangerig is en pyn en 

lyding weens 'n kriminele daad veroorsaak is (Paragraaf 529). By 

stamgevegte behoort die vergoeding betaalbaar aan die afhanklikes van 

oorledenes bykomstig tot gevangenisstraf opgele te word (Paragraaf 529). 
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Korttermyn-gevangenisstraf kan positief benut word deur opleiding aan die oortreder 

te bied instede van uitbuiting vir goedkoop arbeid wat gevangenisarbeid insluit. Die 

Lansdown Kommissie het korttermyngevangenisstraf as vonnisopsie verwerp omdat 

daar bewys is dat <lit oneffektief is, daarom word boetes as alternatiewe straf 

voorgestel. Die kommissie het bevind <lat: 

Meer as 80% van die gevangenisbevolking nie tronkstrafverdien het, met die 

misdaad wat gepleeg, is nie. 

Die oplegging van boetes met alternatiewe gevangenisstraf is geen 

ware keuse vir 'n groot dee! van die bevolking nie. 

Boetes wat arm en werklose oortreders opgele word is buite 

verhouding met hul vermoens. 

Die ople van korttermyngevangenisstraf plaas groot ekonomiese 

druk op die Staat (Paragrawe 545 en 546). 

Na die publikasie van die Lansdown Kommissie se verslag in 1947, wat deur die 

Verenigde Party aangestel is, het die Nasionale Party in 1948 aan bewind gekom. 

Daar is reeds in 1947 besef dat die strafregstelsel van Suid-Afrika 'n aanpassing moes 

ondergaan ter verbetering van oortredersbehandeling. Die voorstelle van die 

Lansdown Kommissie is nie deur die Nasionale Party ernstig opgeneem nie, met die 

gevolg dat die gevangenisbevolking steeds toegeneem het. Suid-Afrika het hierdeur 

internasionaal op penologiese gebied agter geraak. 

5.4.2 Viljoen-kommissie van 1974 

Hierdie kommissie is op 30 September 1974 onder voorsitterskap van regter Viljoen 

aangestel. Die opdrag was om ondersoek na die strafregstelsel in die Republiek van 

Suid-Afrika te doen en om aanbevelings ter verbetering voor te stel. 



Redes wat tot hierdie ondersoek aanleiding gegee het, was die volgende: 

veranderde omstandighede van die Suid-Afrikaanse samelewing 

voorkoming van 'n hoe gevangenisbevolking 

toename in die gevangenisbevolking 
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die soeke na oplossings en omstandighede betreffende die toepassing van straf 

(Viljoen-kommissieverlsag 1974: 2-4). 

'n Belangrike rede vir die aanstelling van die Viljoen Kommissie in Suid-Afrika was 

" ... die ontstellende hoe gevangenisbevolking van die Republiek ... 'n aangeleentheid 

wat besorgdheid uitgelok het, nie net by die algemene publiek nie, maar ook by die 

Regering ... (Viljoen Kommissie 1976 : 3). Asook die "ongesonde toestand in die 

strafregstelsel" en om oplossings aan die hand te doen oor die hoe 

gevangenisbevolking wat 'n simptoom van die samelewing is (Viljoen Kommissie 1976 

: 3). 

Die Viljoen- en Lansdown-kommissies het belangrike tydvakke in die Suid-Afrikaanse 

regsgeskiedenis ingelei. Daar is telkens gekyk na alternatiewe vir gevangenisstraf ten 

einde die getalle van aangehoudendes te verlaag. Die kommissies se verslae is in die 

parlement ter tafel gele sodat ingrypende wetsveranderinge aangebring kon word. 

Daar is egter telkens tot die ou gevestigde strafpatrone van gevangenisstraf 

teruggekeer. Volgens die navorser is die redes hiervoor dat: 

misdade het nie verminder nie, maar steeds bly toeneem 

die wetstoepassende rolspelers was nie deeglik voorberei en opgelei om die 

goeie bedoelings van die wetgewers in praktyk om te sit en uit te voer nie 

gemeenskapsbetrokkenheid is nie altyd verkry nie 

te min partye was as lynfunksionarisse betrokke om toe te sien dat grondvlak 

funksies doelgerig uitgevoer word 
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fragmentasie in dienslewering het 'n bydrae gelewer dat die goeie bedoelings 

van die wetgewer misluk het. 

Die Viljoen Kommissie (1974 : 107) het die strafregstelsel gekritiseer vir die oorvol 

gevangenisse deur daarop te wys dat tussen 1965 en 1975 daar wel 'n 

noemenswaardige verbetering in korttermyngevangenisstraf ingetree het. Dit was 

veral gevalle met tot een maand gevangenisstraf wat vanaf 162 472 tot 135 539 

verminder het, asook die van een tot vier maande gevangenisstraf wat vanaf 118 786 

tot 94 519 verminder het. Die gevalle van vier tot ses maande het vanaf 23 203 tot 24 

949 vermeerder. Nieteenstaande 'n vermindering oor die algemeen was die getalle 

steeds hoog. Met die vermindering het die Departement van Gevangenisse ook 'n rol 

gespeel deurdat gevangenes op parool geplaas is, nadat 'n gedeelte van die vonnis in 

die gevangenis uitgedien is. 

Die Viljoen Kommissie (1976 : 109) is van mening dat die strafregstelsel 'n deeglike 

opknapping benodig, indien oorvol gevangenisse voorkom kon word. Daarom word 

daar tot die administratiewe prosesse gewend om gevangenes vroeer vry te Iaat. Die 

Kommissie wys daarop dat oortreders: 

" ... vir verskeie termyne in bewaring agter ... behoorlike geriewe en die 

opleiding van ander gevangenes wat gemiddelde of langertermynvonnisse 

uitdien, in die weg staan. Daar is ook die gevaar van residivisme aan die kant 

van die korttermyngevangene, voortspruitend uit aanraking met en besmetting 

deur beroepsmisdadigers en die gevangenis atmosfeer oor die algemeen". 

Die Viljoen Kommissie (1974 : 109) wys daarop dat korttermyngevangenisstraf geen 

doel dien nie, nog minder dat dit as afskrikmiddel dien. Die Kommissie le die oorsaak 

van die oorvol gevangenisse voor die deur van die vonnisopleggende beamptes wat 

<link dat gevangenisstraf die enigste opsie is (Viljoen Kommissie 1976 : 111). Daar 
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word in die verslag genoem dat die vonnisopleggers verbeeldingloos is en stagneer 

deurdat verbitterde ongerehabiliteerde gevangenes weer in die gemeenskap vrygelaat 

word (1976 : 111). Vonnisopleggers oorbeklemtoon dikwels vergelding en 

afskrikking as strafteoriee en laat hervorming ( rehabilitasie) buite rekening . Die 

rehabilitasieprogram behoort deel te vorm van die redelike normale persoon wat 'n 

lewe lei met 'n verantwoordelikheidsin (1976 : 111 ). Die Viljoen Kommissie sluit aan 

by Steyn R. in S v Shange 1967 (2) S.A. 8l(k): 

" ... dat 'n korttermyn in die gevangenis inderdaad nie tot so 'n mate 'n straf 

is dat dit as 'n afskrikmiddel veel van 'n rol vervul nie. Uiteraard kan 

hervormingswerk nie verrig word nie en die nadelige uitwerking van 

gevangenisstrafvir die individu asook 'n las vir die Staat is ... ". 

Die Viljoen Kommissie (1976 

regverdigbaar is: 

112) is van memng dat gevangenisstraf slegs 

=> Indien dit noodsaaklik is in die sin dat geen alternatief 

doenlik is nie as om 'n vonnis van gevangenisstrafvir 

doeleindes van vergelding en afskrikking op te le. 

=> Wanneer dit noodsaaklik is om die gemeenskap te beskerm. 

Die Viljoen Kommissie (1976 : 112) was van mening dat die Strafproseswet, 1955 

voldoende voors1enmg maak vtr 'n groat verskeidenheid alternatiewe 

beskikkingsmoontlikhede. 'n Verdere rede wat die kommissie aanvoer waarom 

vonnisopleggers nie gemeenskapsgebaseerde vonnisopsies benut nie is omdat die 

beamptes nie met die penologiese ontwikkeling vertroud is nie en in 'n groef beland 

het. 



0 Aanbevelings van die Viljoen Kommissie rakende alternatiewe vir 

gevangenisstraf: 
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=> Dat 'n handboek vir vonnisopleggende beamptes voorberei word wat die 

volgende bevat: 

* 

* 

* 

Riglyne oor alternatiewe vir gevangenisstraf 

Inligting oor geriewe wat bestaan om uitvoering te gee aan 

alternatiewe soos rehabilitasiesentrums vir sowel 

verdowingsmiddel- as drankverslaafdes en oortreders wat 

aan ander tekortkominge of persoonlikheidsafwykings ly, 

gemeenskapsinrigtings of -sentrums, ontdwelmingsentrums, 

dagopleidingsentrums ensovoorts 

Inligting aangaande welsynorganisasies waarmee in aanraking 

gekom kan word vir hulp oor rehabilitasie en afskrikking. 

Dat kurusse vir vonnisopleggende beamptes en aanklaers deur die 

Departement van Justisie gereel word, in samewerking met 

strafhervormingskomitees en universiteite oor al die jongste ontwikkelinge en 

vooruitgang op die gebied van vonnisprosedures. 

Dat landdroste herhaaldelik langs administratiewe wee daaraan herinner word 

dat hulle by oorweging van vonnis moet dink aan alternatiewe wat aan 

voorwaardes gekoppel is. 

=> Dat pogings aangewend word om met relevante welsynorganisasies saam te 

werk ter motivering vir die oprigting van gemeenskapsgebaseerde sentrums vir 

die rehabilitasie van oortreders. 
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Dat proefdienste uitgebrei word deur: 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

die opleiding van meer proefbeamptes as spesialiste in 

take van voorbereiding van behoorlike 

voorvonnisondersoekverslae. Om toesig te hou oor 

persone wat deur die hof onder hul beheer geplaas is 

daar met universiteite reelings getref word om kursusse vir 

proefbeamptes aan te hied om die gespesialiseerde take uit te voer 

die skepping van nuwe poste vir proefbeamptes om by die howe te 

werk 

om wetteregtelik voorsiening te maak dat proefbeampte ook by die 

hoerhof kan werk, sow el as laerhof en kinderhof 

vir die aanstelling van vrywilligers om proefbeamptes behulpsaam te 

wees 

universiteitkursusse intestel om afgestudeerde proefbeamptes verder 

op te lei in vakke soos strafreg en strafprosesreg, kriminologie en 

penologie. 

=> Dat dit opskorting van vonnisvoorwaardes bevat wat as alternatief vir 

gevangenisstraf opgele kon word. 

=> Dat rehabilitasiesentrums vir alle rassegroepe daargestel word vir behandeling 

van afwykende gedrag. 
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=> Dat onderhandelinge met verkeersdepartemente aangeknoop word vir die 

aanbieding van lesings en voorligting vir oortreders van verkeeroortreding as 

voorwaardes van 'n opgeskorte vonnis. 

Dat in die Strafproseswet, 1955 voorsiening gemaak word vir die ople van 

gemeenskapsdiensvonnis as voorwaardes van 'n opgeskorte vonnis (Viljoen 

Kommissie 197 6 : 12 7) 

=> Dat opknappingskursusse deur die Departement van Justisie gereel word vir 

vonnisopleggende beamptes wat benadruk dat: 

* 

* 

* 

* 

Om by 'n vonnis die altematief van gevangenisstrafuit te sluit en in 

die plek daarvan 'n boete te oorweeg wat in paaiemente afbetaal 

kan word. Dat die tydperk van opskorting van drie jaar na vyf jaar 

verleng word. 

Dat die altematief tot gevangenisstraf meer benut word. 

Om meer gebruik te maak van beslaglegging van geld en om 'n 

oortreder se werkgewer te beveel om die boete met 'n loon afte 

betaal. Vir hierdie doel is die werkgewer se samewerking 

belangrik. 

Om aansienlike boetes op te le waar die misdryf gepleeg is met die 

oog op wederregtelike winsbejag, soos bedrog, omkopery en 

onwettige handel in diamante, goud, drank of dwelms. 
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5.4.3 Die Kriigel-kommissie van 1990 

Die Minister van Justisie se opdrag aan die Kriigel-kommissie was om proefdienste en 

ondertoesigstelling te koordineer en om die oorbevolking van die gevangenisse tee te 

werk. 

Mnr W.F. Kriigel, streekhofpresident van Noord-Transvaal saam met 

verteenwoordigers van staatsdepartemente en ander beskikbare deskundiges het op die 

komitee gedien. Ondersoek is ingestel en verslag gedoen oor die lewensvatbaarheid en 

uitvoerbaarheid van korrektiewe toesig as 'n gemeenskapsgebaseerde vonnisopsie. 

Die beskikbaarheid van proefdienste aan al die onderskeie bevolkingsgroepe van die 

Republiek van Suid-Afrika is in die ondersoek vooropgestel. Die opdragbrief van die 

Minister is gedateer 4 Julie 1990 (Hansard 27 April 1990 - kolom 7468). 

Die deskundiges is bymekaar gebring en die werkgroep het op 23 Julie 1990 met hul 

werksaamhede begin. Navorsingstukke van verskillende werelddele is onder die lede 

versprei om te bestudeer terwyl die dagbestuurslede ook besoeke aan die buiteland, 

onder andere, Kuba en Engeland gebring het om eerstehandse kennis op te doen. 'n 

Deeglike studie is deur deskundiges op die terreine van Strafreg, Penologie, 

Kriminologie en Maatskaplike welsyn onderneem. Die wetgewing van verskillende 

staatsdepartemente is ondersoek voordat voorstelle tot wetswysigings aangebring is. 

Die Kriigel-komitee het binne die bestek van een jaar - vanaf Julie 1990 tot Mei 1991 -

'n intensiewe en deurtastende ondersoek geloods. Die Komitee het horn uitgespreek 

teen die fragmentasie van dienste tussen die verskillende bevolkingsgroepe en genoem 

dat daar wegbeweeg moet word van eie sake na algemene sake omdat die ideaal 'n 

nasionale proefdiensstelsel is (Kriigel-verslag 1990: 3). 



5.4.3.1 Bevindings van die Kriigel-werkkomitee 

Die vernaamste bevindings van die komitee is: 
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dat korrektiewe toesig deur korrektiewe beamptes en verbeterde toesig deur 

proefbeamptes vir almal in Suid-Afrika as vonnisopsie beskikbaar en 

Iewensvatbaar gemaak moes word 

dat strawwe nie net kostebesparend is me maar opvoedings- en 

hervormingsmoontlikhede vir oortreders inhou 

dat stapsgewyse implementering van die vonnisopsies vanwee die koste 

daaraan verbonde nodig is en dat 'n behoorlike gevestigde infrastruktuur met 

voldoende personeel tot stand gebring moes word. 

5.4.3.2 Aanbevelings van die Kriigel-werkkomitee 

Van die belangrikste aanbevelings van die komitee is: 

dat korrektiewe toesig as 'n verdere vonnisopsie en beskikkingsmoontlikheid 

in Suid-Afrika gevestig word en dat dit as 'n geleidelike proses infaseer 

word. Kommunikasie, wedersydse verstandhouding en vertroue moet tussen 

die onderskeie rolspelers gevestig word 

dat voldoende fondse deurlopend beskikbaar gestel moet word om 

korrektiewe toesig te bemark om die implementering daarvan te bevorder 

dat navorsmg rakende oorsaaklike faktore van misdaad en die gevolge 

daarvan op 'n deurlopende en voltydse basis onderneem word (Krugel

verslag 1990: 3-4). 

5.4.3.3 Riglyne met betrekking tot die voorgestelde korrektiewe toesigstelsel 

Die Krugel-kommissie het die volgende voorstelle rakende korrektiewe toesig gemaak. 
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Gemeenskapsbetrokkenheid 

Die gemeenskap was tot groot mate op daardie tydstip nog me by 

straftoemeting betrokke nie. Die gevoel was dat gemeenskapsdiens nooit 

werklik van die grond afgekom het nie omdat die gemeenskap nie ten voile 

betrek is nie. Die strafvorm behoort die gemeenskap op 'n georganiseerde 

wyse te betrek. Dit moet bekostigbaar wees en by die jongste internasionale 

penologiese tendense aansluiting vind. Gemeenskapsbetrokkenheid is die 

belangrikste bousteen van suksesvolle korrektiewe toesig en die sisteme van 

die gemeenskap moet die stelsel verstaan en daarby inskakel. Ten einde die 

oogmerk te laat nakom moet lede van die gemeenskap op komitees van die 

Departement van Korrektiewe Dienste dien. 

Die gemeenskap is die basis waarbinne die vonnis voltrek word. Die vonnis 

van die oortreder word in die gemeenskap voltrek deurdat daar by 'n 

verskeidenheid programme ingeskakel kan word en die persoon aan toesig, 

opleiding en opvoeding onderwerp word. 'n Kerngedagte is dat die 

oortreder daagliks binne 'n normale situasie met wetsgehoorsame burgers 

kontak behou. 

Afwending 

Die kommissie was bekommerd oor die Suid-Afrikaanse hofrolle daagliks 

oorlaai is. Daarom is die nodig dat instansies wat oor die nodige 

bevoegdheid beskik, binne bepaalde omstandighede klagtes teen oortreders 

kan terugtrek. Korrektiewe toesig wat as vonnisopsie eers na 

skuldigbevinding opgele word, kan as 'n afwendingsopsie aangewend word. 

Die staatsaanklaer moet met die bevoegdheid beklee word om die 

afwendingsopsie te gelas. Die oorhoofse beginsel moet egter steeds wees dat 

regspleging nie in die proses van afwending benadeel word nie. Die einddoel 
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is egter dat 'n meer doeltreffende werkswyse ingestel word. Die aanpassing 

hiervoor moet deur wetgewing daargestel word. 

Beskuldigdes moet skriftelik op die aanklag(te) ten laste gele, skuld erken. 

Daarna kan die staatsaanklaer kommentaar van verskeie instansies verkry 

soos die ondersoekbeampte, 'n korrektiewe- of proefbeampte en enige 

tersaaklike ( deskundige) bron. Die vervolging word dan gestaak en die 

beskuldigde word vir korrektiewe toesig verwys. Voorwaardes word 

daaraan gekoppel en indien die voorwaardes nie nagekom word nie, kan die 

verhoor hervat word. Die skulderkenning mag dan nie teen die beskuldigde 

in die strafsaak gebruik word nie. 

J eugoortreder 

Besondere aandag word aan die Jeug met hierdie strafvorm geskenk 

aangesien hierdie groep 'n groot propors1e oortreders verteenwoordig. 

Jeugdiges is meer belnvloedbaar as volwassenes en behoort uit gevangenisse 

en inrigtings gehou te word. 

Artikel 290 van die Strafproseswet, Wet 51 van 1977 is gewysig om dit 

moontlik te maak dat jeugoortreders onder korrektiewe toesig geplaas word. 

Hierdie funksie behoort weg van die Departement van Korrektiewe Dienste 

gekanaliseer te word. Die aangeleentheid word verder in hoofstuk nege van 

die proefskrif bespreek. 

Departement van Korrektiewe Dienste 

Die Departement van Korrektiewe Dienste is geldentifiseer as uitvoerende 

gesag om verantwoordelikheid vir die tenuitvoerlegging van korrektiewe 

toesig te aanvaar. Die Wet op Gevangenisse, Wet 8 van 1959, is vir hierdie 
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doe! gewysig en 'n Nasionale Adviesraad vir Korrektiewe Dienste is ook in 

die !ewe geroep. Voorsiening is gemaak dat die Departement van 

Korrektiewe Dienste getaak word om korrektiewe toesig toe te pas en die 

nodige opleiding en behandeling aan die toesiggevalle te bied. Klem is gele 

op die oorweging van opmerkings wat deur die hof rakende die vonnis 

aanbeveel. Gevangenes moet ook gei"dentifiseer word wat vir korrektiewe 

toesig kwalifiseer. 

Gemeenskapsgebaseerde strawwe word in Hoofstuk VIII A van die Wet op 

Korrektiewe Dienste, Wet 122 van 1991, uiteengesit. Hierdie vonnisopsie 

maak vtr monitering, huisarres, indiensplasing, gemeenskapsdiens, 

kompensasie aan slagoffers en deelname aan rehabilitasieprogramme 

voorsiening. Die kommissaris van korrektiewe dienste is met gesag beklee 

om bepaalde programme voor te skryf wat by die bestaan van korrektiewe 

toesig inpas (Krugel-verslag 1990). Hierdie tipe van korrektiewe toesig is 

veral vir volwasse en jong volwasse misdadigers wat gevangenisstraf kan 

ondergaan. 

Vonnistoemeting 

Artikel 276 van die Strafproseswet, Wet 51 van 1977 is gewysig 

om die hof te magtig om korrektiewe toesig, of die opskorting van 

gevangenisstraf wat onder korrektiewe toesig uitgedien kan word, as vonnis 

te oorweeg en is toelaatbaar met inagneming van die volgende: 

Waar slegs korrektiewe toesig opgele is, word die termyn tot drie jaar 

beperk, maar as dit aan gevangenisstraf gekoppel is, is die toesigperiode 

vyfjaar 
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Gevangenes wat 'n vonnis van vyf jaar of minder uitdien, kan deur die 

kommissaris van die Departement van Korrektiewe Dienste na die hof 

terugverwys word. 'n Ander vonnis kan opgele word as die persoon 'n 

geskikte kandidaat vir korrektiewe toesig is. 

As 'n toesiggeval enige van sy voorwaardes verbreek, kan daar streng 

opgetree word. So 'n persoon kan onder andere vir 72 uur aangehou 

word en in sekere gevalle tot 60 dae gevangenisstraf gevonnis word. 

Daarna moet die persoon weer voor die hof verskyn sodat die situasie 

in heroorweging geneem kan word. 

Die hof het die bevoegdheid om emge gepaste vonms m plaas van 

korrektiewe toesig op te le. 

Die kommissaris van Korrektiewe Dienste kan na goeddunke 'n boete 

as altematief vir gevangenisstraf bepaal. 

Korrektiewe toesig is 'n opgeskorte vonnis of uitgestelde voorwaardes 

wat spesifiek 'n gemeenskapsvonnisopsie is. 

Voorsiening is gemaak vir staatsaanspreeklikheid vir vermoenskade wat 

uit die toepassing van korrektiewe toesig mag spruit. 

Die vonnisopsies is vir oortreders wat nie 'n gevaar vir die gemeenskap 

inhou nie. 

Die vonnis korrektiewe toesig is op 15 Augustus 1991 as proefneming 

in die landdrosdistrikte van Pretoria en Wonderboom ingestel. Die doel 
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met die geleidelike inskakeling van die diens is om die rolspelers die 

geleentheid te gee om vertroud te raak met die strafvorm. Tans word 

korrektiewe toesig landswyd toegepas en bestaan die nodige struktuur 

daarvoor. 

Rasionaal vir gemeenskapsgebaseerde vonnis soos deur die 

kommissie voorgehou 

Die moderne mens het 'n hoe tegnologiese vlak van ontwikkeling bereik, maar die eeu

oue metode van gevangenisstraf word steeds as straf toegepas. Gevangenisstraf is 

afbrekend vir die mens se geestestoestand. Die ingekerkerde is sosiaal van sy 

belangrikste lewensfunksies gestroop en alternatiewe assosiasies en negatiewe 

sosialiseringsprosesse vind plaas. Negatiewe gevolge van gevangenisstraf word 

grootliks met 'n gemeenskapsgebaseerde vonnis geelimineer. 

By 'n groot persentasie oortreders word die negatiewe gedragspatrone eerder versterk 

as afgebreek. In die lig van hierdie rasionaal is daar wereldwyd na alternatiewe 

strafmetodes gesoek. Met hierdie soektog is vonnisopsies wat vir beide die oortreder 

en die gemeenskap voordelig is, nagestreef. Die voordele wat die 

gemeenskapsgebaseerde vonnisopsies vir die verskillende partye inhou, oorskry die 

van gevangenissetting by verre. Die volgende is van die belangrikste voordele: 

Die menswaardigheid van die oortreder word nie vemietig nie en hy kan die 

gemeenskap of slagoffer vir die wandaad vergoed. 

Gesinsverbrokkeling word tot 'n groot mate bekamp en die oortreder kan 

sy persoonlike rolvervullings uitleef 
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Die gemeenskapsekonomie word bevoordeel deurdat die oortreder as 'n 

produktiewe burger voortgaan en staatsfondse bespaar word (Kriigel

verslag 23 April 1991: 13-15). 

Korrektiewe toesig stel 'n wye spektrum van opsies daar om oortreders te behandel. 

Aanpassing moet dus by vonnisoplegging gemaak word omdat die behoeftes en 

vereistes van die gemeenskap in aanmerking geneem moet word. 

5.4.3.5 Verskillende opsies by die toepassing van korrektiewe toesig 

Die volgende vonnisopsies is deur die kommissie voorgestel, wat slegs kortliks gelys 

word aangesien dit in hoofstuk 6 volledig bespreek word: 

Gemeenskapsdiens: Hierdie is 'n vrywillige <liens wat 'n oortreder aan die 

gemeenskap in hul vrye tyd lewer. 

Gemeenskapstoesig: 'n Lid van die gemeenskap lewer die nodige toesigdienste. 

Tans word aan hierdie vorm van toesig nog nie veel aandag geskenk me 

aangesien korrektiewe toesigbeamptes self die toesighouding hanteer. 

Huisarres: 'n Oortreder word tot sy woning ingeperk (veral sekere tye van die 

<lag en nag). Dit kan met maksimum intensiewe toesig gepaard gaan. 

Monitering: Die oortreder se bewegings word elektronies of fis:es gekontroleer 

en kan ook alle vorms van intensiewe toesig insluit. 

Indiensplasing: Verkryging van 'n lonende werk sodat die oortreder homself 

en sy afhanklikes op 'n eerbare wyse kan versorg. Werkloosheid kan 'n 

negatiewe uitwerking op die suksesvolle uitvoering van korrektiewe toesig he. 
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Slagoff ervergoeding: As deel van opgeskorte voorwaardes is die 

oortreder verplig om vergoeding aan die slagoffer van sy misdryf te betaal. Die 

versteurde verhouding wat deur die misdaad veroorsaak is, word hierdeur 

herstel. 

Teruggawe: Die item(s) wat op 'n wederregtelike (misdadige) wyse bekom is, 

moet terugbesorg word in terme van 'n hofbeslissing. Teruggawe is om te 

voorkom <lat onregverdige verryking plaasvind. 

Versoening: Waar wandade teenoor 'n slagoffer gepleeg is, behoort daar 

versoening plaas te vind om die moontlikheid van weerwraak uit te skakel. 

Versoening is die herstel van 'n gesonde verhouding. 

Skokterapie: Hierdie is korttermynaanhouding met die doel om as skok te <lien 

voordat met die rehabilitasieproses begin word. Die korttermyn van aanhouding 

word deur korrektiewe toesig opgevolg. 

Openbare sensuur: Die oortreder bied in die openbaar (openbare media) 

verskoning vir sy wandaad aan. Hierdeur toon die oortreder aan dat daar berou 

oor die pleging van die misdaad teenwoordig is. 

Vryheidsinperking: Die vryhede van die oortreder word Vlf 'n bepaalde 

periode wat plek en tyd betref, ingeperk deurdat hy nie by sekere plekke (waar 

die misdryf gepleeg is) mag aandoen nie. Hierdie voorwaarde kan ook aan 

maksimum intensiewe toesig gekoppel word waartydens die bewegingsvryheid 

van die oortreder aan bande gele word. 
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Korrektiewe arbeid: Hierdie is arbeid wat 'n korrektiewe of rehabiliterende 

waarde het om te vergoed vir die misdaad wat gepleeg is. Die arbeid wat verrig 

word moet die rehabilitering van die oortreder ten doel he. 

Gevangenisverlof: 'n Gevangene se gevangenisstraf word deur die 

staatsaanklaer op sekere voorwaardes binne die strafregproses opgeskort. Die 

verlof uit die gevangenis word aan streng voorwaardes gekoppel. 

Afwending: Die vervolging word deur die staatsaanklaer op sekere 

voorwaardes opgeskort en vind plaas binne die strafregproses. 

Persoonlike opvoeding: Die oortreder ondergaan opvoeding om van sy swak 

gewoontes af te sien en om sy selfbeeld te verbeter. Hierdeur moet die oortreder 

self pogings aanwend om horn te rehabiliteer. 

Arbeidsopleiding: Om vaardigheids- en vakopleiding aan oortreders wat dit 

nodig het aan te bied, veral aan ongeskoolde of half-geskoolde persone. Die 

arbeidsopleiding behoort binne 'n gestruktureerde sisteem plaas te vind. 

Betaalde rehabilitasie: Oortreders kan beveel word om finansieel tot die 

rehabilitasie van korrektiewe toesig by te dra. Hierdeur word 'n teenprestasie 

gelewer en word die koste van korrektiewe toesig verlaag. 

Toesig: Hierdie is wanneer opskortingsvoorwaardes toesighouding deur 'n 

proef- of korrektiewe beampte insluit. Toesighouding is van kardinale belang 

tydens korrektiewe toesig en kan in verskillende vorme uitgevoer word. Waar 

toesig deel van periodieke gevangenisstraf vorm wat deur 'n korrektiewe 

beampte behartig word. 
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Goeie gedrag akte: Die oortreder teken 'n kontrak dat hy homself tot goeie 

gedrag verbind. Dit kan gepaard gaan met geld wat gedeponeer is of wat 

verbeurt verklaar kan word as die voorwaardes nie nagekom is nie. 

Verpligte vonnisverlof: Hierdie is wanneer verlof by 'n oortreder se werk 

gereel word en die oortreder word dan vir 'n kart tydperk ingekerker deurdat hy 

gevangenisstraf uitdien. 

Uitstel van vonnis: Voor die oplegging van vonnis word die hofsaak verdaag 

sodat die oortreder op vrye voet gestel kan word. Gedurende hierdie tyd word 

gedrag gemonitor. Indien goeie gedrag plaasvind, word 'n ligte vonnis opgele. 

Parool: Vroee voorwaardelike vrylating vanuit die gevangenis. 

Deels vergoeding vir gemeenskapsdiens: Die oortreder kan gedeeltelik vir die 

gemeenskapsdiens wat verrig word, vergoed word en die totale dienslewering is 

dan nie gratis nie. 

Natuurbewaringskampe: Oortreders kan binne groepsverband verplig word 

om natuurbewaring toe te pas en sodoende 'n liefde vir die natuur aankweek. 

Buurtwagdiens: 'n Oortreder kan sander vergoeding verplig word om 

buurtwagdiens te verrig. 

Weermagdiens: 'n Vrygelate gevangene kan die laaste termyn as verpligte 

weermagdiens vir ses of twaalf maande uitdien. 
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Tersiere toesig: Die oortreder word onder die toesig van 'n tersiere student 

geplaas by wie mgewoon kan word wat hydra tot die verbetering van 

sosialisering en assosiasies. 

Alternatiewe aanhouding: 'n Oortreder kan onder andere by 

gemeenskapsentrums of halfweghuise vir terapeutiese doeleindes aangehou 

word, weg van geharde misdadigers (Krilgel-verslag 1991: 28-33). 

In al die opsies is die korrektiewe- en/of proefbeampte betrokke saam met ander 

rolspelers binne die korrektiewe toesigsituasie. Met hierdie gemeenskapsgebaseerde 

vonnisopsies word gepoog om die oortreder uit die gevangenis te hou of om 

gevangenissetting tot die kortste moontlike tyd te beperk. Die gemeenskaplike 

oogmerk hiervan is om die oortreder binne die samelewing te rehabiliteer en horn van 

geharde misdadigers te skei. Binne die korrektiewe toesigsisteem is daar opsies wat by 

'n groot verskeidenheid oortreders en gemeenskappe se behoeftes aanpas tot voordeel 

van alle betrokke partye. 

5.4.3.6 Infrastruktu ur 

Die skepping van die Departement van Korrektiewe Dienste het die verbreding van die 

infrastruktuur wat in daardie stadium bestaan het, verder uitgebou. Hierdie 

Departement is verantwoordelik vir die uitvoering van korrektiewe toesig en het 

aansienlike aanpassing in werkverrigting ondergaan om korrektiewe toesig tot sy reg 

te laat kom. Ander staatsdepartemente het ook strukturele en funksionele 

veranderinge ondergaan om korrektiewe toesig te bemark en as 'n volwaardige 

vonnisopsie te laat ontwikkel. Departemente soos Justisie, Maatskaplike Welsyn en 

Polisie is hierby ingesluit. 

Die fragmentasie van maatskaplike welsyndienste het verdwyn om die nodige 

onderbou aan die vonnis te gee. Daar is tot hierdie stap oorgegaan op 1 Mei 1994. 
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Deur vroeere fragmentasie is die publiek, oortreder en ander rolspelers verwar en het 

dit nie tot voordeel van die dienslewering gestrek nie. 

Die infrastruktuur is deeglik beplan deur die Departement van Korrektiewe Dienste en 

elke rolspeler se verantwoordelikheid is afgebaken. Fondse en mannekrag-behoeftes is 

oor die langermyn beplan sodat vooraf-opgestelde doelwitte bereik kon word. Daar is 

besef dat slegs met 'n goeie infrastruktuur korrektiewe toesig suksesvol uitgevoer kon 

word. Omdat die <liens stelselmatig in Suid-Afrika ingestel is, is foute wat in antler 

landdrosdistrikte en lande gemaak is mettertyd uitgeskakel. Hierdie geleidelike 

inskakeling kon verwarring geskep het omdat die diens op een plek bestaan het en nie 
. 

op 'n ander nie, maar dit het na die wete van die navorser nie voorgekom nie. Die 

stelselmatige instelling het oor die algemeen vlot verloop. 

Volgens die Kriigel-verslag (1991: 34-38) is deur die loodsprojek bepaal watter 

infrastruktuur benodig word vir die implementering van korrektiewe toesig en 

aanpassings is gemaak en verdere beplanning het geskied met die uitbreiding van 

programme wat aangebied is. Die dienste is aanvanklik eers met bestaande strukture 

bedryf en veranderinge is mettertyd aangebring. Om 'n sukses van korrektiewe toesig 

te maak, is voortdurende veranderinge nodig wat by bepaalde tye en plekke aanpas. 

Sonder deurlopende verstellings ten opsigte van die uniekheid van situasies kan 

korrektiewe toesig nie suksesvol uitgevoer word nie. 

5.4.3. 7 Dienslewering soos deur die Krugel Kommissie voorgestel 

0 Selkeuring 

Keuring van geskikte kandidate vir korrektiewe toesig behoort reeds in die 

aanhoudingselle plaas te vind. Geen diepgaande assessering is hiervoor nodig nie en 

dit kan veral plaasvind met geringe oortreders. 
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0 Assessering 

V oor vonnisoplegging moet 

regsplegingsproses plaasvind. 

assessenng: 

assessenng op verskillende vlakke van die 

Daar word onderskei tussen die volgende tipes 

Kort kernagtige assessering: Hierdie proses vind reeds by selkeuring plaas. 

Die proses neem 'n aanvang as die proef- of korrektiewe beampte by die hofselle 

oortreders op 'n een-tot-een basis vir die geskiktheid van korrektiewe toesig 

keur en dien ook as 'n voorlopige keuringsproses met die oog op seleksie vir in 

diepte assessering. 

In diepte assessering: Hierdie proses is wanneer 'n paneel van deskundiges die 

oortreder vir 'n bepaalde vonnisopsie keur asook die rehabilitasieprogram wat 

toegepas gaan word. Die proses vind in 'n meer gestruktureerde situasie plaas 

waar ook bepaalde toetse op die oortreder uitgevoer word. Spesifieke 

geselekteerde en gestandaardiseerde metingskakel kan benut word om die 

geskiktheid vir 'n bepaalde program te meet. Die tipe van assessering behoort 

deeglik gekoordineer te word sodat duplisering nie plaasvind nie (Kriigel-verslag 

1991: 38-39). 

Die assessering van oortreders is van kardinale belang om van korrektiewe toesig 

'n sukses te maak. 

5.4.3.8 Voorstelle oor aanpassings ten opsigte van korrektiewe toesig 

Die volgende uitbreiding en strukturele aanpassings is voorgestel: 

dat die vonnis ten uitvoerlegging gesentraliseer word 

dat korrektiewe toesig spoedig in Suid-Afrika as vonnisopsie toegepas word 

dat prosedurehandleidings ter implementering saamgestel word 
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dat geen onderskeid ten opsigte van geskikte persone gemaak word nie en almal 

'n gelyke en die beste kans gegun word 

dat besondere aandag aan eerste oortreders gegee word 

dat die gemeenskap en privaatsektor by die programme betrek word 

dat oorsaaklike faktore van misdaadtendense en sosio-ekonomiese wantoestande 

aangespreek word 

dat in die programme besonder aan jeugoortreders aandag geskenk word, veral 

in die opvoeding van lewensvaardighede 

dat vrywilligers en hulpwerkers benut word om proef- en korrektiewe beamptes 

byte staan 

dat geskikte korrektiewe beamptes as koordineerders en prisoniersvriende by 

elke hof geplaas word 

dat 'n sentrale korrektiewe diensstelsel as 'n nasionale eenheid funksioneer 

dat misdaadvoorkoming en proefdienste 'n nasionale aksie moet wees wat 

doelgerig vir elke persoon aangewend word 

dat polisiering hoe prioriteit by misdaadvoorkoming geniet 

vereenvoudiging en vaartbelyning van die strafproses 

die beskikbaarstelling van voldoende fondse ter bemarking van korrektiewe 

toesig 

dat die ontwikkeling en uitbouing van korrektiewe toesig 'n geleidelike proses 

moet wees waarby alle rolspelers as 'n belangrike skakel <lien 

direkte bemoeienis met vrygelate gevangenes deur sinvolle inskakeling in die 

gemeenskap gemaak word 

voorbereiding vir die herinskakeling van gevangenes in die gemeenskap 

dat slagofferhulpdienste en versoening deel van die polisie-ondersoek moet 

uitmaak 

dat strenger toesig lei tot de facto gevangenisstraf 

dat korrektiewe toesig as alternatiefvir nie-betaling van boetes oorweeg word 
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dat gevangenisstraf die laaste uitweg vir straftoemeting moet wees. Oortreders 

moet so ver as moontlik buite die gevangenis gehou word. 

dat veral sekere verkeersoortredings gedekriminaliseer word 

dat die Suid-Afrikaanse Strafregpleging met internasionale praktyk in 

ooreenstemming gebring word en dat die United Nation's Standard Minimum 

Rules (Beijing reels) en Tolio reels toegepas word 

dat tradisionele beginsels van verskillende bevolkingsgroepe toegepas word 

dat navorsing op 'n permanente basis plaasvind op soek na misdaadoplossings 

dat funksionarisse van alle dissiplines nou moet saamwerk 

dat inligting oor misdadigers en misdadigheid gerekenariseer word 

dat elektroniese monitering geelektroviseer word 

dat geslotebaan televisie ingespan word om opvoedkundige programme te 

evalueer sodat inligting wat op die normale lewe betrekking het weergegee kan 

word (Kriigel-verslag 1991: 43-50). 

Die Kriigel-komitee het 'n belangrike tydvak in die regsplegingsproses van Suid

Afrika ingelei met weldeurdagte voorstelle rakende korrektiewe toesig en het dit 

'n volwaardige gemeenskapsgebaseerde vonnisopsie gemaak. Die aanbevelings 

vervat in die verslag gaan eers in die praktyk getoets word, daarom is dit 

belangrik dat rolspelers deeglik vir hul taak voorberei word en die geleidelike 

implementering van die vonnisopsie geskied. Foute behoort nie herhaal te word 

nie en leemtes behoort vroegtydig gei"dentifiseer te word om regstellings aan te 

bring waar nodig. In hierdie verband het die komitee ook by foute van ander 

lande, veral Portugal geleer waar korrektiewe toesig nie totaal geslaagd is nie 

weens 'n gebrekkige infrastruktuur. 
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5 .5 Witskrif oor die uitbreiding van die Departement van Korrektiewe 

Dienste en die instelling van korrektiewe toesig as 'n alternatiewe 

vonnisopsie 

Na aanleiding van die Kriigel-verslag (1991) is die Witskrif opgestel wat deur die 

Minister van Justisie by die parlement ingedien is. Die doel van die verslag ten opsigte 

van korrektiewe toesig is: 

om die nuwe missie van die Departement van Korrektiewe Dienste toe te 

lig 

sodat die Regering die inisiatief neem vir die uitbouing van 'n penologiese 

stelsel om in die besonder die instelling van korrektiewe toesig as 'n 

volwaardige vonnisopsie te verseker. 

Die Witskrif het die geboorte van korrektiewe toesig in Suid-Afiika aangekondig. 

5. 5 .1 Uitbreiding van die missie van die Departement van Korrektiewe 

Dienste 

Daar is in die Witskrifvoorgestel dat die missie van die Departement verbreed word en 

hierby is die volgende ingesluit: 

Om gemeenskapsorde en -veiligheid te bevorder deur beheer oor aanhouding en 

bantering van gevangenes en persone onder korrektiewe toesig op die mees koste

effektiewe en mins beperkende wyse te verseker (Witskrif 6 Mei 1991: 9). 

Die fokus van die Departement van Korrektiewe Dienste moet op die toepassing van 

korrektiewe toesig en die instelling van besigheidsbeginsels geplaas word. Ten einde 

die stelsel van korrektiewe toesig te laat slaag en die vooropgestelde vertrekpunte te 

kon laat slaag is die volgende besigheidsbeginsels toegepas en ondersoek: 
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=>=> Die Departement is in bestuurseenhede verdeel met gepaardgaande 

delegasies. Hiermee was die strewe die optimale benutting van hulpbronne 

en om inkomste vir eie behoeftes te genereer. Die strategie was ook om te 

verseker <lat Suid-Afrika se korrektiewe toesigstelsel en die beperking van 

ongevonniste gevangenes in aanhouding in lyn gebring word met die 

toepassing soos die res van die wereld. 

Daar is ook gepoog om grater gemeenskapsbetrokkenheid te 

verkry en rehabilitasie in die gemeenskap te laat geskied 

(Witskrif 6 Mei I99I: 6). 

Daar is onder andere voorgestel dat die volgende ondersoek moet word: 

vermindering van die getal ongevonniste persone 

die vermindering in die getal gevonniste persone deur die instelling van 

korrektiewe toesig 

grater gemeenskapsbetrokkenheid by die werksaamhede van gevangeniskomitees 

die implementering van 'n bestuurseenheidstelsel 

die herstrukturering van die Departement van Korrektiewe Dienste (Witskrif 6 

Mei I991: IO). 

Die uitbreiding van die missie van die Departement van Korrektiewe Dienste was 

nodig aangesien daar 'n klemverskuiwing in die rehabilitasieproses met gevangenes 

plaasgevind het. 

5. 5. I. I Instelling van die st els el van korrektiewe toesig 

Volgens die Witskrif 1s korrektiewe toesig deel van die konsep 

"gemeenskapskorreksie" in die Suid-Afrikaanse opset. Daar moet aan die volgende 

vereistes voldoen word ten einde dit suksesvol bedryf 
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Die beheer oor die stelsel moet gesentraliseer word en departementele 

aanspreeklikheid vir die bedryf daarvan moet gevestig word 

regsprekende beamptes moet die nut en waarde van so 'n stelsel insien en toepas 

die gemeenskap moet vertroue in die stelsel he en moet dit aktief steun 

die stelsel moet doeltreffend beheer en bestuur word 

(Witskrif 6 Mei 1991: 10). 

Die instelling van korrektiewe toesig was 'n proses van deeglike besinning deur die 

Kri.igel Kommissie alvorens die vonnisopsie gevestig geraak het. 

5.5.1.2 Toepassing van korrektiewe toesig as 'n vonnisopsie 

Die uitvoering van die vonnisopsie is die verantwoordelikheid van die Departement 

van Korrektiewe Dienste. Die howe le spesifieke voorwaardes aan 'n toesiggeval op 

om deur die korrektiewe beamptes toegepas te word. 

In korrektiewe toesig is daar verskillende grade van toesighouding en in die proses 

moet die behoeftes van die gemeenskap in aanmerking geneem word. Die gemeenskap 

moet ook teen verdere misdadige gedrag beskerm word. Die kategorie van 

toesighouding gaan bepaal watter tipe monitering toegepas word. Die grade van 

toesig (monitering) is die volgende: 

* Intensiewe korrektiewe toesig 

Baie streng voorwaardes word opgele wat nougeset deur die Departement van 

Korrektiewe Dienste afgedwing word. Hier val die klem op opsies soos 

huisarres, bewegingsbeperking, werksaanwesigheid, programdeelname, geen 

alkohol gebruik, beperking op assosiasie met ongewenste persone, slagoffer

vergoeding en benutting van vrye tyd en verrigting van gemeenskapsdiens. 
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Medium korrektiewe toesig 

Die oortreder se gedrag word gemonitor en hy word na 'n antler kategorie 

verwys as verbetering voorgekom het, veral wanneer intensiewe toesig positief 

deurloop is. Die misdaadrekord, werksrekord, huislike omstandighede en die hof 

se beslissing kan die vorm van toesighouding bepaal. Basies gaan dieselfde vorm 

van toesig as by intensiewe toesig geld maar die monitering en bewegingsvryheid 

mag meer buigsaam wees. 

Minimum korrektiewe toesig 

Oortreders in hierdie kategorie IS aan die einde van hul korrektiewe 

toesigtermyn. Die geval het dan alreeds hul toesig suksesvol deurloop, 

slagoffervergoeding betaal, het 'n stabiele werksrekord en is by geen misdadige 

aktiwiteite betrokke nie. Die waarskynlikheid dat die persoon weer by misdadige 

aktiwiteite betrokke kan raak, word uitgesluit (Witskrif 6 Mei 1991: 17-18). 

Die grade van korrektiewe toesig kan deurlopend verstel word en 'n geval se 

omstandighede en houding gaan bepalend wees of strenger of minder streng toesig 

vereis word. Korrektiewe beamptes en gevalle gaan binne die kontinuum van 

graadverskille toesighouding-intensitiet bepaal. 

5.5.1.3 Personeel en samewerking met ander departemente 

Die personeel wat vir korrektiewe toesig aangewend word, IS lede van die 

Departement van Korrektiewe Dienste. Personeellede wat oor die nodige 

kwalifikasies in die gedragswetenskappe soos Kriminologie, Sielkunde, Maatskaplike 

werk en Penologie beskik, word as funksionarisse aangewend. Spesiale 

opleidingskursusse word ook aan vrywillige lede aangebied omdat die take nie net deur 

gegradueerdes verrig kan word nie. 
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Korrektiewe beamptes word op grond van ervaring in die penologiese sisteem en 

belangstelling gekeur. Die beheer en toetsighouding oor ander lede van die 

toesighoudingspan word deur 'n gegradueerde behartig. By dienskantore van die 

Departement van Maatskaplike Dienste behoort beide groepe funksionarisse, naamlik 

korrektiewe beamptes en korrektiewe toesigbeamptes, werksaam te wees. 

Noue samewerking tussen die Maatskaplike Welsyndepartemente bestaan om die 

hulpprogram te bedryf Proefbeamptes het 'n vakkundige rol ten opsigte van die 

toesiggevalle sowel as by die howe. Tussen die proefbeampte en korrektiewe beampte 

moet daar voortdurend oorlegpleging plaasvind in die programbedrywing van 

korrektiewe toesig (Witskrif 1991). Tans vind daar nie veel skakeling tussen die 

proefbeampte en korrektiewe beampte plaas nie aangesien die Departement van 

Korrektiewe Dienste die stelsel alleen bedryf 

5.5.1.4 Voorvereistes vir korrektiewe toesig volgens die Witskrif 

Benewens die infrastruktuur, mannekrag en fondse, is 'n stabiele gemeenskap en 

werksgeleenthede vir oortreders die belangrikste voorvereistes om korrektiewe toesig 

te laat slaag. 

Stabiele gemeenskap 

Omdat korrektiewe toesig 'n gemeenskapsgebaseerde vonnis is en die 

vonnis in die gemeenskap uitgedien word, moet dit binne 'n ordelike en 

stabiele samelewing plaasvind. Hierdie oogmerk maak die uitvoering van 

korrektiewe toesig binne 'n informele woongebied nie altyd prakties 

moontlik nie. 
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Werksgeleenthede 

Werkloosheid is 'n misdaad-veroorsakende faktor en daarom is dit 'n 

belangrike element van korrektiewe toesig dat die toesiggeval produktief 

moet wees. Andersins is daar ook geen vermoe vir slagoffervergoeding, 

betaling van boetes of die onderhoud van die gesin nie (Witskrif 6 Mei 

1991: 18-19). Werksplasing is 'n belangrike voorvereiste vir die 

suksesvolle uitvoering van korrektiewe toesig. 

5.5.1.5 Samevatting van die Witskrif 

Korrektiewe toesig moet stelselmatig landswyd gevestig raak. 'n Gebalanseerde 

bantering van oortreders word dus voorgestel en slegs oortreders wat 'n gevaar vir die 

gemeenskap inhou, behoort vir gevangenissetting verwys te word. Ander oortreders 

kan eff ektief binne die gemeenskap hanteer word en sodoende kan die 

gevangenisbevolking geleidelik verrninder word. Die Departement van Korrektiewe 

Dienste se begroting kan grootliks baat deurdat minder aan die oprigting en 

korrektiewe instandhouding van gevangenisse bestee word. Die bestuur van die 

Departement van Korrektiewe Dienste word op besigheidsbeginsels geplaas en Suid

Afrika behoort groot bedrae per jaar te bespaar (Witskrif 1991). Die neergelegde 

oogmerke soos in die Witskrif gestel, is nog nie bereik nie omdat rnisdaad steeds 

ongekende afmetings aanneem. 

Korrektiewe toesig hou groot moontlikhede vir penologiese strukture in die land in, 

veral omdat <lit 'n koste-effektiewe vonnisopsie is wat groot uitdaging hied. Hierdie 

moontlikhede kan steeds verder ondersoek en ontwikkel word as rnisdaad daardeur 

aan bande gele kan word. 
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Die Witskrif oor Korrektiewe Toesig het 'n tydvak in die Suid-Afrikaanse Regspleging 

ingelei en die vrugte daarvan sal in die jare wat kom nog gepluk word. Tans word dit 

reeds betekenisvol toegepas maar alle moontlikhede is nog nie ten volle ontgin nie. 

Die Minister van Korrektiewe Dienste in sy begrotingstoespraak die volgende gese: 

"Samehangend met hierdie ondersoek is daar ook gepoog om gehoor te gee aan 

die regering se beroep om 'n meer koste-effektiewe staatsdiens en om 'n studie 

in diepte te doen oor die gevangenisbevolkingsaanwas en die uitwerking wat 

stygende koste het op die begroting. Na aanleiding van oorsese besoeke deur 

senior offisiere is daar ook terselfdertyd 'n studie gemaak van die penologiese 

stelsel sodat ons gelyktydig verskillende fasette kan hanteer: aanhoudingskoste, 

gevangenisbevolking, die regering wat druk vir 'n meer koste-effektiewe stelsel 

en terselfdertyd 'n aanpassing by eietydse ontwikkeling buite ons landsgrense. 

Hierdie sake moes hulle gelyktydig hanteer en dit het hulle inderdaad ook 

gedoen" (Hansard no. 5 Vrydag 10 Mei 1991Kolom8255). 

5.6 Filosofiese perspektief van korrektiewe toesig volgens die Witskrif 

Die filosofie van korrektiewe toesig is om die oortreder se bewegingsvryheid in te perk 

sonder dat vryheid ontneem word. Die inperking van die bewegingsvryheid behoort 

nie 'n ingrypende verandering in die maatskaplike funksionering van die persoon tot 

gevolg te he nie. Met die daaglikse take moet ongestoord voortgegaan word, maar 

met vryetydsaktiwiteite behoort nie ingemeng te word nie. 

Straf is daarin opgesluit dat die oortreder minder ledige tyd tot sy beskikking moet he 

en hierdie tyd moet dan positief aangewend word deur middel van inskakeling by 

programme wat tot die persoon se voordeel strek. Tydens hierdie periodes kan ook 'n 

diens aan die gemeenskap en slagoffer gelewer word as vergoeding vir die misdaad 

wat gepleeg is. 
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Die beperking wat op die vryheid van beweging gele is, behoort nie 'n negatiewe 

konnotasie te he nie. Deur die inskakeling by programme kan die persoon se vrye tyd 

konstruktief benut word en sodoende kan hy tot 'n goeie burger van die samelewing 

ontwikkel. Die onaanvaarbare trekke in die persoonlikheid moet geleidelik afgebreek 

word en deur aanvaarbare karaktertrekke vervang word. Die programme waarby die 

persoon betrek word, moet 'n dinamiese impak he sodat gedragsverandering binne 'n 

kort tydsbestek plaasvind. Programme moet opvoedkundig van aard wees en binne die 

gemeenskap aangebied word. Hierin moet die gemeenskap groter 

verantwoordelikheid en aanspreeklikheid aanvaar. Die gemeenskap moet 'n persoon 

wat die norme en waardes verbreek het, tot konformering roep deur die nodige 
. 

sanksies toe te pas, maar dit moet nie verwerping oftotale inkerking insluit nie. 

Die inmenging van owerheidswee moet tot 'n minimum beperk word want daardeur 

word tersiere kontrolemaatreels verminder. Daar behoort grootliks op inteme 

kontrole deur die persoon self staatgemaak te word. Die gemeenskap en Departement 

van Korrektiewe Dienste moet die nodige eksteme kontrolemaatreels toepas. 

Hoe groter die inteme kontrolemaatreels hoe kleiner is insette van owerheidsinstellings 

laasgenoemde sluit gevangenissetting en befondsing in. Korrektiewe toesig 

verteenwoordig 'n balans tussen inteme en eksteme kontrole aan die een kant en 

tersiere kontrole aan die ander kant. Inteme beheer word deur die individu self 

toegepas terwyl die gemeenskap eksteme kontrole kan toepas en die owerhede die 

tersiere maatreels. Wanneer 'n persoon en sy gemeenskap in harmonie saamwerk, is 

tersiere ingryping van owerheidsvlak klein. Insette van die gemeenskap, wat eksteme 

kontrole verteenwoordig, is die steunpunt van die skaal om balans te handhaaf want 

daarsonder kan korrektiewe toesig nie tot sy reg kom nie. 

Gevangenissetting verteenwoordig die versorgmg van 'n oortreder maar met 

korrektiewe toesig het die klein verskuif omdat die gemeenskap die funksie oorgeneem 
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het. Daarom word owerheidsinsette deur die gemeenskap na die oortreder 

gekanaliseer. Die owerheid onderskraag die hulpstrukture binne die gemeenskap en 

hou dit in stand. Die graad van gemeenskapsbetrokkenheid bepaal dus die vlak van 

sukses wat behaal gaan word. 

In onderontwikkelde gemeenskappe gaan dit moeilik wees om slegs op privaat 

inisiatief staat te maak om programme te genereer en sonder owerheidsinsette gaan 

programme oor die medium- en langtermyn nie standhoudend wees nie. Om 

kontinuiteit te verseker, moet daar tot 'n mate owerheidsinmenging wees maar op 'n 

ad hoc basis. Die balans van owerheidsinmening gaan van die behoeftes van 'n 

bepaalde gemeenskap afhang. Hierdie behoeftes behels nie noodwendig direkte 

befondsing nie, maar ook die skepping van infrastrukture. 

Die geloofwaardigheid wat die owerheidsinsette hiermee behaal, kan 

gemeenskapsdeelname met korrektiewe toesig verhoog. Indien die gemeenskap die 

vonnisopsie aanvaar, gaan betrokkenheid toeneem. Suksesvolle korrektiewe toesig 

gaan verseker word indien die owerheid en die gemeenskap op 'n vennootskapsbasis 

en in 'n vertrouensposisie saamwerk. Hierdie vertroue kan verseker word as die 

gemeenskap sy eie belange wil beskerm en orde handhaaf en nie die oortreder 

onregverdig bevoordeel en beskerm nie. Die owerheid wat korrektiewe toesig toepas, 

moet daarom geloofwaardigheid in die gemeenskap he. Slegs die gemeenskap kan 'n 

gesonde balans tussen die owerheid en die oortreder verseker, daarom moet die 

samelewing tevrede en gelukkig wees. Deur die handhawing van 'n gebalanseerde en 

harmonieuse kosmos (die gemeenskap) gaan positiewe program-ingryping ten opsigte 

van oortreders haalbaar wees. Die gemeenskap moet daarom die wil he om 'n 

oortreder se gedragspatrone te verander. In gemeenskappe waar misdadigers seevier 

en 'n bedreiging vir die kosmos inhou sal korrektiewe toesig nie maklik slaag nie. 

Indien 'n oortreder nie juis die veilige voortbestaan bedreig rue, kan 
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gemeenskapsgebaseerde vonrusops1es positief wees en kan die owerheid en 

gemeenskap saamwerk om van korrektiewe toesig 'n sukses te maak. 

5.7 Korrektiewe toesig as 'n opgelegde vonnis 

Die wetswysiging soos deur die Witskrif voorgestel bepaal dat die howe oor 

korrektiewe toesig as 'n vonnisoplegging beslis. Daar is twee vereistes waaraan 

voldoen moet word naamlik: 

'n verslag van 'n proef- ofkorrektiewe beampte oor die omstandighede van 

die beskuldigde moet beskikbaar wees 

die tydperk van korrektiewe toesig moet bepaal word. 

Ingevolge artikel 276A(3) van die Strafproseswet, Wet 51 van 1977, mag die 

toesighouding nie Ianger as drie jaar duur nie. Die periode van toesig moet realisties 

en prakties uitvoerbaar wees en lank genoeg sodat 'n toesiggeval die maksimum 

voordeel uit die program put sonder dat die versadigingspunt bereik word. Met kort 

toesigperiode van een tot twee jaar is dit nie die geval nie. 

Verslae rakende die toesiggeval wat by howe ingedien word, moet die program 

waarby 'n persoon ingeskakel gaan word, spesifiek weergee. Die program behoort 

ook aan die hof uitgespel te word sodat daar bepaal kan word of dit sinvol en 

regverdig is. 

Die program waarby die toesiggeval gaan inskakel, behoort vooraf met die oortreder 

bespreek te word sodat daar vanaf die begin insae in instemming is waaroor die 

program handel. Die hof kan ook voorwaardes by vonnisoplegging bepaal. Waar die 

Strafproseswet, Wet 51 van 1977, dit nie uitdruklik bepaal nie, is dit belangrik dat 

riglyne vir 'n gemeenskapsgebaseerde vonnisopsie bepaal word. Hierdie voorwaardes 

is die basis van die kontrak wat ·met die toesiggeval aangegaan word en daarsonder is 
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korrektiewe toesig nie veel werd nie. 'n Geskrewe kontrak met voorwaardes vir 

korrektiewe toesig bind die onderskeie partye om dit te onderhou. 

Die voorwaardes moet daarom prakties uitvoerbaar wees en moet by die oortreders se 

vermoens aanpas. Indien slagoffervergoeding betaal moet word, is dit van belang dat 

die oortreder nog in eie en die van afhanklikes se behoeftes ook kan voorsien. Die 

minimum getal gemeenskapsdiensure binne 'n bepaalde tydperk behoort vir die 

oortreder haalbaar en uitvoerbaar te wees. Alhoewel die voorwaardes die toesiggeval 

dwing om die vonnisopsie te gehoorsaam, behoort dit nie van so 'n aard te wees dat 

verbreking daarvan makliker as onderhouding is nie. 

Omdat dit nie altyd moontlik is om presies te voorspel wat in die toekoms mag gebeur 

nie, moet buigbaarheid in die voorwaardes ingebou word. Ruimte moet gelaat word 

vir die onvoorsiene wat mag opduik. Indien die voorwaardes weer te buigbaar is, gaan 

dit moeilik wees om kontrole daaroor uit te oefen. Daar was heelwat statutere 

tekortkominge in bestaande wetgewing en daarom is aansienlike wysigings gedurende 

die 1991-parlementsitting aangebring. 

5.8. Wysigingswet op Aangeleenthede rakende Korrektiewe Dienste en 

Toesig, Wet 122 van 1991 

5.8.1. Oogmerke van die Wet 

In die aanhef tot die Wysigingswet op aangeleenthede rakende Korrektiewe Dienste en 

Toesig, Wet 122 van 1991, word die volgende beginsels vir korrektiewe toesig 

uit eengesit: 

om die missie van die Departement van Korrektiewe Dienste uit te brei en die 

instelling van korrektiewe toesig as 'n alternatiewe beskikkingsmoontlikheid daar 

te stel 
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om voorsiening te maak vir die toepassing en administrasie van korrektiewe 

toesig as 'n gemeenskapsgebaseerde straf 

om voorsiening te maak vir die aanstelling, vergoeding, diensvoorwaardes en 

werksaamhede van tydelike korrektiewe beamptes en vrywilligers 

om voorsiening te maak vir die aanspreeklikheid van die Staat vir vermoenskade 

voortspruitend uit die diensverrigting van 'n persoon wat aan korrektiewe toesig 

onderwerp is 

om aan aanklaers die bevoegdheid te verleen om voor uitspraak in 'n strafsaak 

dit in heroorweging te neem en die hofverrigtinge op te skort. Met die 

instemming van die beskuldigde en op sekere voorwaardes, kan 'n oortreder 

onder korrektiewe toesig geplaas word 

om voors1erung te maak dat 'n beskuldigde onder 21 jaar met sekere 

voorwaardes onder die toesig van 'n korrektiewe beampte geplaas word 

om voorsiening te maak dat 'n persoon wat nie vir 'n rehabilitasie-sentrum 

geskik is nie na die hofterugverwys word vir 'n gepaste vonnis 

om voorsiening te maak vir die omskepping van sekere bevele van jeugoortreders 

dat die bewys van 'n sekere feit deur middel van 'n beedigde verklaring of 

sertifikaat aan die hofvoorgele kan word 
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om voorsiening te maak dat 'n hof korrektiewe toesig of gevangenisstraf kan 

omskep wat deur die Kommissaris van Korrektiewe Dienste opgele is, en vice 

versa 

dat straf iemand opgele kan word wat weer aan 'n misdaad skuldig bevind is 

om voorsiening te maak dat voorwaardes aan die vonnisopsie gekoppel word 

die kommissaris van korrektiewe dienste kan iemand aan wie 'n altematief tot 

gevangenisstraf ofboete opgele is, na goeddenke onder korrektiewe toesig plaas 

om voorsiening te maak vir die omskepping van sekere bevele ten opsigte van 

veroordeelde jeugdiges. 

5.8.1.1 Behandeling van toesiggeval 

Hoofstuk VIIIA van Wet 122 van 1991 maak voorsiening vir korrektiewe toesig en 

behandeling van 'n toesiggeval. 

Artikel 84(1) bepaal die volgende optrede rakende 'n toesiggeval: 

Onderwerping aan monitering, gemeenskapsdiens, huisarres, indiensplasing, 

diensverrigting, slagoffervergoeding en rehabilitasie- en ander programme soos 

deur die hof of kommissaris bepaal is. 

Dat oortreders aan enige ander vorm van behandeling, beheer of toesig met 

inbegrip van korrektiewe toesig deur 'n korrektiewe of proefbeampte soos deur 

die kommissaris bepaal is, onderwerp word. 
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Artikel 84(2) handel oor 'n toesiggeval wat in die gevangenis opgeneem word en soos 

'n veroordeelde gevangene behandel word. 

Artikel 84(A) bepaal dat korrektiewe toesig deur die kommissaris van korrektiewe 

dienste toegepas en geadministreer word soos deur die wet voorgeskryf is. 

As die kommissaris oortuig is dat 'n toesiggeval versuim het om aan die voorwaardes 

van korrektiewe toesig te voldoen, kan die volgende handelswyse gevolg word: 

onthef van die bepalings 

plaas onder korrektiewe toesig met veranderde voorwaardes 

terugverwysing na die hof binne 72 uur 

'n lasbriefvir inhegtenisneming met die oog op aanhouding in die gevangenis kan 

uitgereik word. 

Ingevolge artikel 84B(3) kan iemand wat onder korrektiewe toesig geplaas is, of waar 

gevangenisstraf in korrektiewe toesig deur die kommissaris omskep is, weer in 

hegtenis geneem word. Die kommissaris kan na goeddenke die oortreder in die 

gevangenis laat aanhou sander terugverwysing na die hof. Die kommissaris van 

korrektiewe dienste kan ingevolge artikel 84(C) personeel wat nie lede van die 

Departement is nie, aanstel as tydelike korrektiewe beamptes en vrywilligers. Die taak 

van genoemde hulpkragte is om die toesighoudingsfunksies uit te voer. Hulle is met 

dieselfde bevoegdhede, werksaamhede en verantwoordelikhede as 'n amptelike lid 

beklee en verrig dieselfde funksies. 

In artikel 84E(l) word die toepassing van korrektiewe toesig omskryf. Dit bepaal dat 

die kommissaris die toesiggeval by enige voorwaardes of by enige geskikte 

rehabilitasie- of ander program kan Iaat inskakel. Hierdie voorwaardes maak 

. . . 
voors1enmg v1r: 

waameming en toesig 

verrigting van gemeenskapsdiens of enige ander diens 



slagoffervergoeding 

herinskakeling by die gemeenskap 

rehabilitasie 

invordering van fondse of koste ter uitvoering van die vonnis, of 

enige ander aangeleentheid wat van toepassing en nodig mag wees. 
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Waar die toesiggeval deur die kommissaris by 'n program ingeskakel is, word toesig 

deur die maatskaplike welsynowerheid of antler instansie behartig. Dit moet dan met 

die instemming van daardie instansie en na gelang van omstandighede plaasvind. 

' 
Artikel 89B maak voorsiening vir aanspreeklikheid van vermoenskade voortspruitend 

uit verrigting van korrektiewe toesig deur die toesiggeval. Die aanspreeklikheid kan 

voortspruit uit 'n onregmatige daad wat deur die toesiggeval. gepleeg is. Die Staat 

aanvaar aanspreeklikheid daarvoor en kan die skade by wyse van versekering of uit 'n 

ander bron verhaal. 

Die res van die wet het betrekking op die werksaamhede van die Departement van 

Korrektiewe Dienste. 

5.8.2 Strafproseswysigingswet, Wet 5 van 1991 

Artikel 6 van Wet 51 van 1977 is deur artikel 3 6(1 )( c) van Wet 5 van 1991 gewysig 

om voorsiening te maak dat daar in enige stadium voor die verhoor 'n skriftelike pleit 

van skuldig, aanvaar kan word. Die volgende geld in sodanige gevalle: 

'n Verslag van 'n proef- of korrektiewe beampte moet aan die 

staatsaanklaer voorgele word. 

' 
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Konsultasie met die ondersoekbeampte m die saak moet gevoer word 

alvorens vrylating plaasvind. 

Voor vrylating van 'n jeugdige moet sy maatskaplike omstandighede, 

persoonlikheid en die belange van die gemeenskap in aanmerking geneem 

word. 

Die Staatsaanklaer kan die hofVerrigtinge laat sluit en die aanklag 

terugtrek. 'n Jeugdige kan nadat die ouers skriftelik tot die voorwaardes 

ooreengekom het, onder korrektiewe toesig geplaas word. 

Skriftelike erkenning kan nie later teen die beskuldigde gebruik word indien 

voorwaardes nie nagekom is en die oortreder weer voor die hof moet 

verskyn nie. 

Wysiging van artikel 50(1) van Wet 51van1977 deur artikel 37(4)(5) het met die oog 

op die prosedure van inhegtenisneming geskied. Hierdie artikel is in lyn met die 

Beijing-reels wat bepaal dat die ouer of voog van enige persoon onder die ouderdom 

van 18 jaar sonder versuim in kennis gestel moet word van die jeugdige se 

inhegtenisneming. Hierdie inkennisstelling moet deur die ondersoek-, proef- of 

korrektiewe beampte gedoen word. 

Artikel 50(1) het op 15 Augustus 1991 landswyd van toepassing geraak saam met 

artikel 4 7 van die Wysigingswet op Aangeleenthede rakende Korrektiewe Dienste en 

Toesig, Wet 122 van 1991. Die artikel bepaal dat verslae deur proef- en korrektiewe 

beamptes by die howe met 'n verklaring ingedien word. Daarom is dit nie nodig om 

persoonlik by die hof teenwoordig te wees nie. Artikel 50(4) van Wet 51 van 1977 

bepaal dat die polisiebeampte die ouers of voog van 'n oortreder onder die ouderdom 
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van 18 jaar onverwyld in kennis moet stel van die aanhouding. Artikel 50(5) bepaal 

<lat die proefbeampte ook in kennis gestel moet word. 

5.8.3 Wet op Proefdienste, Wet 116 van 1991 

Die Wet op Proefdienste maak voorsiening vir die instelling en uitvoering van 

programme wat op die voorkoming van misdaad gerig is. Die hulpverlening moet met 

die oortreders se vermoens verband hou. Die aanstelling van vrywilligers word ook 

soos in die geval van Wet 122 van 1991 deur artikel 9 gemagtig. 

PROEFBEAMPTES 

Artikel 2 van die Wet handel oor die aanstelling van proefbeamptes soos kragtens 

artikel 58(2) van die Kinderwet, Wet 33 van 1960, uitgevaardig is. Alhoewel die wet 

reeds geskrap is, is hierdie artikel onveranderd gelaat en steeds van krag. 

Artikel 3 omskryf die pligte van die proefbeampte rakende die aanbieding van 

programme en <liens aan howe. 

Sub-artikel (5)(a) bepaal dat die Minister proefbeamptes kan kategoriseer vir die 

verskillende take wat uitgevoer kan word. 

Artikel 4 handel oor die gesag en pligte van proefbeamptes asook die werwing en 

indiensopleiding van vrywilligers. 

PROGRAMME 

Artikel 4( 1 )(h) hand el oor die bedryf van voorligtingsklasse. Sub-artikel 4( 1 )( e) 

handel oor die beplanning en uitvoering van programme wat in artikel 3 genoem word. 

Volgens die artikel kan die Minister programme ter bekamping van misdaad asook vir 

die lewering van proefdienste, instel. 

Die programme sluit in die behandeling van oortreders in en behels die volgende: 

verrigting van behandeling programme van oortreders 
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versorging en behandeling van slagoffers van misdade 

waameming en behandeling van en toesig oor persone wat uit gevangenisse 

en verbeteringskole vrygelaat is ( nasorgdienste) 

hulpverlening aan gesinne van persone wat m inrigtings verkeer 

(rekonstruksiedienste) 

die daarstelling van deurgangshuise 

slagoffervergoeding 

enige aangeleenthede wat die Minister nodig ag ter bekamping van 

misdaad. 

. 
~Mikel 4(2) bepaal dat iemand wat 'n proefbeampte of 'n vrywilliger in die uitoefening 

van sy werksaamhede dwarsboom aan 'n misdryf skuldig is. 

Artikel 4(3)(a) het betrekking op die proef-toesiggeval wat versutm om aan die 

voorwaardes gehoor te gee. Die proefbeampte kan dan skriftelik by die landdros 

aansoek doen vir die uitreiking van 'n lasbrief vir die toesigling se inhegtenisneming. 

Daar kan ooreenkomstig die bepaling van artikel 50 van die Strafproseswet, Wet 51 

van 1977, gehandel word. 

VOORVONNIS-EVALUERINGSKOMITEE 

Artikels 5 en 6 handel oor die instelling, samestelling en werksaamhede van 

voorvonnis-evalueringskomitees wat deur die Minister ingestel word om 

proefbeamptes te adviseer oor aanbevelings wat by die hof ingedien word. 

Die samestelling van die komitee is soos volg: 

minstens drie en hoogstens vyf lede 

die lede word deur 'n gemagtigde proefbeampte aangestel op die voorwaardes en 

vir die tydperk wat bepaal is 

een lid word as voorsitter aangewys 
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'n amptenaar van die welsyndepartement wys 'n persoon aan om die 

administratiewe pligte te behartig 

die gemagtigde proefbeampte kan 'n komiteelid aanstel in die plek van een wat 

gesterf of bedank het of wie se ampstermyn verstryk het 

'n lid wie se ampstermyn verstryk het, kan heraangestel word 

die Minister kan die komitee ontbind 

die komitee vergader op die tye en plekke soos deur die gemagtigde 

proefbeampte bepaal is. 

Die vergoeding vir lede van die komitee wat nie 'n beampte van die Staat is nie word 

in artikel 7 van die Wet uiteengesit. Alhoewel hierdie komitee nie noodwendig by 

korrektiewe toesig betrokke is nie, word die aanbevelings van proefbeamptes bespreek 

en dit kan altematiewe vonnisopsies insluit. Hierdie artikels kan met vrug benut word 

om jeugoortreders onder korrektiewe toesig te plaas. 

VOORLIGTINGSKLASSE 

In artikel 8 word die instelling, samestelling, werksaamhede en ontbinding van 

voorligtingsklasse uiteengesit. Die klasse is om voorligting aan persone met 

afwykende- en misdadige gedrag te gee. Enige persoon wat daarby baat kan vind, kan 

by die klasse ingeskakel word. Hierdie voorligtingsklasse word nie noodwendig deur 

korrektiewe toesiggevalle benut nie maar die moontlikheid bestaan dat oortreders wel 

hierby ingeskakel kan word. 

VRYWILLIGERS 

Die aanstelling van vrywilligers word ingevolge artikel 9 van hierdie wet gemagtig. 

Die vrywilliger ontvang 'n aanstellingsertifikaat ingevolge artikel 10 wat getoon moet 

word indien nodig. Indien die vrywilliger nie die pligte soos voorgeskryf nakom nie, 

kan die aanstelling-sertifikaat ingevolge artikel 11 ingetrek word. Wanneer 'n 
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vrywilliger homself aan 'n misdryf skuldig maak, kan daar ingevolge artikel 12 

opgetree en die persoon gestraf word. Artikel 13 handel oor die vergoeding van die 

vrywilliger. Dit is veral vir ontkostes wat aangegaan is in die uitvoering van pligte. 

Indien die vrywilliger 'n vals verklaring betreffende uitgawes maak, is <lit ingevolge 

artikel 14 strafbaar. 

AANSPREEKLIKHEID VAN SKADE 

Die aanspreeklikheid vir vermoenskade wat spruit uit die diens wat deur 'n vrywilliger 

verrig is, word in artikel 15 behandel. Die Staat kan die skade by wyse van 

versekering vereffen of uit hoofde van die verhaalreg regstel. Al die skade wat deur 

die vrywilliger aangerig is, gaan oor op die staat se verantwoordelikheid. 

Assessering van oortreders vir programme word deur die voorvonrus

evalueringskomitee behartig en is om die beste vonnisopsies vir oortreders te bepaal. 

5.8.4 Wysigingswet op landdroshowe ,Wet 118 van 1991 

Die doel van die Wet op Landdroshowe, Wet 118 van 1991, is om voorsiening te 

maak vir gemeenskapsgebaseerde straf Artikel 1 (b) is 'n invoeging by artikel 93 van 

die Wet op Landdroshowe, 1944 wat bepaal dat oorwegmg aan 

gemeenskapsgebaseerde straf geskenk kan word. 

Die Wet maak ook voorsiening <lat 'n landdros deur een of twee assessore bygestaan 

word en die volgende aspekte kan by vonnisoplegging in aanmerking geneem word: 

die kulturele en maatskaplike omstandighede van die beskuldigde 

sy opvoedkundige agtergrond 

die aard en ems van die misdaad 

die omvang van moontlike vonnisoplegging 

enige ander aangeleenthede wat van belang is. 
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Gemeenskapsgebaseerde straf kan volgens die wysigingswet opgele word wat die 

volgende insluit: 

korrektiewe toesig 

gemeenskapsdiens 

voorwaardes wat aan die opskorting van vonnis gekoppel is. 

Kragtens die wysigingswet kan korrektiewe toesig ook in gevalle van ernstige 

oortredings waartydens regtelike amptenare deur assessore bygestaan word, opgele 

word. 

5.9 Beijing-reels (United Nations standard minimum rules for the 

administration of juvenile justice) 

Suid-Afrika het ook in beginsel as lid van die Verenigde Nasies die Beijing-reels 

aanvaar. Van die beginsels word lank reeds in Suid-Afrika toegepas en van die 

belangrikste beginsels is die volgende: 

5.9.1 Doelstellings van Jeugregspleging 

Jeugregspleging moet die belange van die jeugoortreder beskerm. Die straftoemeting 

moet ten alle tye in proporsie tot die omstandighede van die oortreder, die misdryf en 

gemeenskapsbelange wees. 

5.9.2 Regte van die jeugdige 

Die basiese regte van die jeugdige moet ten alle tye beskerm word en dit is: 

die jeugoortreder moet van die klagte in kennis gestel word 

dat die oortreder onskuldig is totdat skuld bewys is 

dat die beskuldigde die reg tot regsverteenwoordiging het 

\ 
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die jeugoortreder het die reg om stil te bly 

die oortreder het die reg dat sy ouers of voog teenwoordig mag wees by 

ondervraging of die verhoor 

die beskuldigde of ouer moet getuienis onder kruisverhoor kan neem 

appel tot hoer gesag moet gewaarborg word. 

Hierdie beginsels soos in die Beijing-reels uiteengesit is, is in voorstelle van 'n konsep 

tot 'n "Jeugregsisteem" vervat (Juvenile Justice for South Africa: Proposals for policy 

and legislative change November 1994: 39-40). Voorstelle rakende 'njeugregsisteem 

is nog nie in wetgewing vasgele nie, maar word reeds algemeen toegepas. Die 

wysiging van artikel 29 van Wet 8 van 1959 maak hiervoor voorsiening. 

5.9.3 Beskerming van privaatheid 

Die jeugdige moet beskerm word teen etikettering en teen publikasie van inligting wat 

nadelig is. 

5.9.4 Aanhouding 

Wanneer 'n jeugoortreder in hegtenis geneem is, moet die ouers of voog binne die 

kortste moontlike tyd daarvan in kennis gestel word ingevolge artikel 50(4) van die 

Strafproseswet, Wet 51 van 1977,. Kragtens artikel 29(5A) van Wet 122 van 1991 

mag 'n jeugoortreder tussen die ouderdom van 14 en 18 jaar nie vir langer as 48 uur 

aangehou word voor verskyning in die hof nie. Daarna mag die jeugdige vir 14 dae in 

'n gevangenis aangehou word. Hierdie is slegs in gevalle van ernstige misdade, soos 

moord, verkragting, roof en ernstige aanranding. 

5.9.5 Spesialisering van die polisie 

Die polisie-beampte wat met jeugdiges handel, moet spesiale instruksies daarvoor 

ontvang en ook spesifiek vir die taak opgelei wees ingevolge die Beijing-reels. Hierdie 
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aspek vind nog nie in die praktyk p1aas nie, a1hoewe1 daar op streekv1ak offisiere vir 

die doe] aangeste1 is. 

5.9.6 Voorvonnisverslae 

In a11e geva11e, behaJwe waar minder ernstige oortredinge gep1eeg is, moet 

we]synsdienste beskikbaar wees om 'n voorvonnisvers1ag te ]ewer. Die vers1ae moet 

van hoogstaande geha1te wees. 

5.9. 7 Institusionalisering 

Die plasing van jeugdiges in inrigtings moet die Iaaste uitweg wees. Indien die 

jeugoortreder wel ge1nstitusiona1iseer moet word, moet dit vir die kortste moontlike 

tydperk wees. Hierdie beginsel van die Beijing-reels (UN) bied ruim ge]eentheid vir 

korrektiewe toesig. 

5.9.8 Behoefte vir professionalisme 

Beamptes wat met jeugdiges werk, moet aan die volgende vereistes voJdoen: 

die beamptes moet professionele opleiding ontvang het 

moet indiensopleiding deurloop het 

behoort voortdurend opknappingskursusse te deurloop om op die hoogte van 

ontwikkeling op die gebied te wees. 

Aangesien jeugoortreders ook onder korrektiewe toesig geplaas kan word, is die 

beginsel uiters beJangrik. 

EVALUASIE 

Die Wet op Proefdienste, 1986, Wet 98 van 1986, was 'n eie-sake wet van die 

Administrasie: Volksraad en sedert 1991 is dit 'n AJgemene Sake wet, Wet 116 van 
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1991, en word dit deur alle maatskaplike welsyn owerhede benut. Die Wet handel oor 

die funksies en werksaamhede van proefbeamptes en is ook daar om voorligtingsklasse 

in die gemeenskap vir oortreders aan te bied. Die benutting van vrywilligers is in lyn 

met Wet 122 van 1991 wat gebruik kan word om programme aan te bied aan 

oortreders. 

Daar is duidelike ooreenkomste tussen Wet 122 van 1991 en Wet 116 van 19QJ 

alhoewel die twee wette afsonderlik geadministreer word. Hierdie twee wette word 

selde aanvullend en komplimenter tot mekaar gebruik. 

Indien 'n jeugdige wel in 'n inrigting geplaas word, moet dit vir die kortste moontlike 

tydperk wees. Daarom kan die instelling van opleidingskampe soos in hoofstuk 3 

bespreek is, ook bier van toepassing gemaak word. Indien 'n jeugdige verhoor word, 

moet geregtigheid en billikheid ten alle tye geskied en die vonnis wat opgele wora, 

moet in verband wees met die oortreder se omstandighede en ouderdom. Korrektiewe 

toesig moet so ver as moontlik as vonnisopsie oorweeg word en dit is belangrik dat 

jeugdiges nooit daarvan uitgesluit word nie. 

5 .10 Strafindividualisering 

Die oogmerk van korrektiewe toesig is dat straf by die unieke omstandighede van die 

oortreder aanpas. Straf moet dus ge!ndividualiseer word sodat 'n bepaalde 

vonnisopsie by die oortreder, oortreding en omstandighede aanpas. Die hof moet 

daarom 'n geheelbeeld van die oortreder bekom. Die maatskaplike omstandighede 

soos persoonlikheid, kriminele vermoens, mediese- en biologiese toestand asook 

verwagte toekomstige gedragspatrone van 'n oortreder behoort daarom weergegee te 

word. Hiermee word gelmpliseer dat verskillende deskundiges die geregtelike 

voorsittende amptenaar in die moeilike taak bystaan. Daar kan nie slegs aandag aan 

• 
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die algemene aard van die misdryf gegee word nie. Die belange van die gemeenskap 

en die oortreder, maar ook die uniekheid van die oortreding moet ondersoek word. 

In S v Scheepers 1977(2)SA 154(A) het Viljoen WAR gese: 

"In die proses van individualisering kan sosiologiese omstandighede, 

stratbelewenis-faktore, rehabilitasie vooruitsigte en antler relevante 

omstandighede wat die individu omring, nie uit die oog verloor word nie". 

Graser (Midgley et al 1975: 203) noem dat vonnis met voldoende inligting oor die 

' 
oortreder se karakter, persoonlikheid, emosionele- en sielkundige probleme, behoeftes, 

verhoudinge met gesinslede geformuleer moet word. Bevoegde deskundiges behoort 

in die strafstadium die beskuldigde vir die hof met die oog op straftoemeting te 

assesseer. Nadat die hof 'n goeie beeld van die oortreder ontvang het, kan 'n gepaste 

straf opgeie word. Die straf behoort beskerming aan die gemeenskap te hied en die 

oortreder te rehabiliteer. 

In die verlede is die beginsel dat die straf by die misdaad aanpas (Motsepe 1923 TPD 

380) bevestig. Daar is toe nie veel aandag aan die oortreder in daardie stadium gegee 

nie, maar in S v Berger 1936 AD 334 en S.v Zonele 1959(3) SA319(A) is deur Beyers 

AR en Homes AR opgemerk dat die straf die oortreder sowel as die oortreding pas. 

S.v Zinn 1969 (2) SA 537 (A) het Rumpff AR die volgende gese: 

"What has to be considered ... is the triad consisting of (1) the crime, (2) the 

offender, and (3) the interests of society". 

Geleidelik het strafindividualisering in die Suid-Afrikaanse straftoemeting van 

toepassing geraak en die penologiese perspektief van die beskuldigde word hierdeur 

beklemtoon. Hierdie taak kan nie slegs deur die voorsittende beampte behartig word 
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nie en die proefbeampte en korrektiewe beampte se voorvonnisverslag is alleen ook nie 

voldoende nie, maar ander deskundiges se bydraes is net so belangrik vir voorlegging 

aan die hof 

'n Voortwaartse stap is die instelling van die voorvonnis-evalueringskomitees wat uit 

deskundiges behoort te bestaan wat die proefbeampte behulpsaam is om 'n 

gelndividualiseerde vonnisopsie by die hof aan te beveel. Die Wet op Proefdienste, 

Wet 116 van 1991, het hiermee 'n belangrike struktuur daargestel wat met vrug benut 

kan word. 

Strafbehoort nie suiwer vergeldend te wees nie want in Kanada het MacKay R in die 

saak van R.v Roberts 1963 1 CCC27 gese: 

"Retributive justice has faded into comparative insignificance in the present-day 

administration of criminal justice". 

Vergelding is nog 'n maatstaf vir die bepaling van 'n vonms, maar dit moet me 

buitensporig wees of oorbeklemtoon word nie. In S.v Karg 1961 (I) SA 231 (A) 

noem Schreider AR: 

". . . but the element of retribution, historically important, is by no means absent 

from the modern approach". 

Vergelding en rehabilitasie het albei 'n plek in straftoemeting. Hierdie twee elemente 

moet gebalanseerd en behendig toegepas word; daardeur kan straf tot voordeel van 

die oortreder en gemeenskap wees. Hiermee word veral oorweging geskenk aan 

slagoffervergoeding, gemeenskapsdiens en restitusie of skadeloosstelling. 

Straf is 'n komplekse evaluasie van omstandighede wat teen mekaar opgeweeg word. 

Daar is geen absolute maatstaf waarteenoor omstandighede opgeweeg kan word om 
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by 'n korrekte vonnis uit te kom nie en daarom is dit moeilik om straftoemeting presies 

af te baken en neer te pen. 

In S.v Abrahams (1991)(1) SASV 172-178 (K)) is belangrike riglyne neergele vir 

gemeenskapsdiens as vonnisopsie. Gemeenskapsdiens is nie slegs 'n sanksie vir minder 

emstige oortredings nie, maar dit kan ook vir emstige oortredings aangewend word 

mits die oortreder daarvoor geskik is. Dit is egter nie geskik vir residiviste en vir 

oortreders met bepaalde persoonlikheidsteumisse nie. 

Die belangrikste rigsnoer in die geval is dat gevangenisstraf slegs gebruik behoort te 

word as die oortreding so emstig is dat gemeenskapsgebaseerde straf die strafstelsel by 

die gemeenskap in diskrediet gaan bring. 

In S.V Pute 1990 (1) SASV 339 (K) waartydens 'n jong eerste oortreder weens roof 

aangekla is, was die moontlikheid van rehabilitasie geopper, maar ander vonnisopsies 

was nie onder bespreking nie. Die oortreder is tot sewe jaar gevangenisstraf gevonnis. 

5 .11 Samevatting 

Korrektiewe toesig het sy beslag in die Suid-Afrikaanse regpleging gedurende 1991 

gekry met wette wat deur die parlement aangeneem is. Met die Kriigel-werkkomitee

ondersoek is daar indringend na korrektiewe toesig gekyk en binne 'n kort tydsbestek 

is 'n verslag uitgebring wat ingrypende voorstele gemaak het. Die wetswysiginge het 

'n nuwe tydvak in die Suid-Afrikaanse strafregspleging ingelei. Die wette is daargestel 

om van korrektiewe toesig 'n werkbare vonnisopsie te maak en die infrastruktuur is 

ingestel. Daarmee saam is die gemeenskap 'n belangrike skakel wat vir die diens 

voorberei is omdat gemeenskapsbetrokkenheid van primere belang is. 
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Die owerheid se insette word deur die gemeenskap se behoeftes bepaal en waar daar 'n 

gebrek aan infrastruktuur is, gaan owerheidsinsette groter wees om <lit tot stand te 

bring. Die owerheid en die gemeenskap is belangrike vennote om toe te sien dat 

korrektiewe toesig sal slaag. Die gemeenskapsgebaseerde vonnisopsies in Suid-Afrika 

is geleidelik in streeksverband ge!mplementeer en hiervolgens is gesorg <lat foute nie 

herhaal word nie. Gemeenskappe en die verskillende rolspelers is vir take voorberei en 

dit het 'n voordeel bo die onmiddellike landswye implementering van korrektiewe 

toesig. Daar is geleer uit foute wat Portugal in die verbad gemaak het toe die 

infrastruktuur nog nie ten voile in plek was met die implementering van korrektiewe 

toesig nie. 

Die resultate van korrektiewe toesig gaan oor die langtermyn eers bewys word. 

Korttermyn resultate mag moontlik nie betekenisvol wees nie omdat daar vir 

aanpassing en bekendstelling voorsiening gemaak moet word. Die oortreder, 

gemeenskap en die verskillende rolspelers sal die langtermyn sukses bepaal indien 

alma! bereid is om hul onderskeie en beskeie deel by te dra. Die suksesvolle 

toepassing van korrektiewe toesig gaan Suid-Afrika op die voorpunt plaas namate die 

vonnisopsie wasdom bereik. 



HOOFSTUK 6 

TOEPASSING VAN KORREKTIEWE TOESIG IN SUID-AFRIKA 

6.1 INLEIDING 

Die Departement van Korrektiewe Dienste is verantwoordelik vir die beheer oor 

oortreders wat korrektiewe toesig opgele is of wie se gevangenisstraf omskep is in die 

vonmsopste. 'n Belangrike element van korrektiewe toesig 1s 

gemeenskapsbeskerming; 'n oortreder mag nie 'n gevaarrisiko vir die samelewing 

inhou nie. Saam met die beveiliging van die gemeenskap is dit belangrik dat die 

oortreder neergelegde voorwaardes gehoorsaam. Hierdie voorwaardes word 

oordeelkundig bepaal en word by die oortreder se behoeftes aangepas. Die nakoming 

van voorwaardes word deurlopend gemonitor sodat die vonnis 'n effektiewe impakt op 

die oortreder uitoefen. 

Gevangenisstraf is om die gemeenskap teen oortreders te beskerm, gevolglik is 

institusionalisering 'n gewilde strafmetode. Gevangenisstraf dien wel as afskrikking, 

vergelding en beskerming van die gemeenskap, maar nie noodwendig om die oonreder 

te hervorm en te rehabiliteer nie. 

Teen die agtergrond van negatiewe faktore, is daar na altematiewe vonmsops1es 

gesoek om die demoraliserende effek van gevangenisstraf te neutraliseer. In die Jig van 

die voorafgaande word die praktiese toepassing van korrektiewe toesig in Suid-Afrika 

bespreek. 

6.2 Voordele van korrektiewe toesig 

Korrektiewe toesig hou in teenstelling met gevangenisstraf die volgende voordele vir 

die oonreder en die gemeenskap in: 

• Die toesiggeval kan die maksimum voordeel uit gemeenskapsinvloede haal. 

• Fisiese en sielkundige agteruitgang wat die oortreder in die gevangems sou 

ondergaan het, word uitgeskakel. 
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• Die oortreder word nie aan die negatiewe invloede van geharde misdadigers en die 

gevangenis-subkultuur blootgestel nie. 

tt Die rehabilitasieproses van korrektiewe toesig 1s op meer menslike beginsels 

gevestig. 

"' Die groot onkoste met betrekking tot gevangenisstraf word uitgeskakel. 

• Probleme word in die omgewing waarbinne dit voorkom, mee gehandel en grater 

interaksie met gesinslede word bewerkstellig. 

• Die gemeenskap word geleentheid gegun om oortreders met hulle rehabilitasie 

behulpsaam te wees. 

• Die effek van afsondering weens gevangenisstraf soos gesinsverbrokkeling, 

agteruitgang van geestesgesondheid en ontneming van verantw~ordelikheid om eic 

!ewe te bestuur, word uitgeskakel. 

• Die moontlikheid dat 'n oortreder van gevangenissetting afhanklik kan raak, word 

verminder (Departement van Korrektiewe Dienste 1992). 

6.3 VOORDELE VAN PLASING ONDER KORREKTIEWE TOESIG 

Eike oortreder word voor plasing ender korrektiewe toesig aan assessering en 

evaluering onderwerp. Hierdeur word die posisie, maatskaplike agtergrond, 

omstandighede, misdaadgeskiedenis en gevaarrisiko vir die gemeenskap bepaal 

Korrektiewe toesig se behandelingsvoorwaardes word of opgestel of hersien en op die 

volgende faktore word gelet: 

• beskikbaarheid en stabiliteit van werk asook verblyfplek 

o risiko en verwagte risiko vir die gemeenskap 

o stabiliteit in sosiale bindinge met familie en vriende 

o algemene fisiese en psigiese indruk 

• ingesteldheid en gemotiveerdheid 

~ mate van selfversorging 

o enige ander vorm van gedrag wat aandag mag geniet wat tot verbetering m 

aanpassing mag lei 
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By die hof kan aansoek gedoen word dat die oorspronklike vonnis in heroorn:eging 

geneem word, 'n gemotiveerde aanbeveling moet die aansoek vergesel. Die vonnis 

kan of deur die hof bekragtig word 6f in korrektiewe toesig omskep word, of enige 

ander gepaste vonnis wat nie langer as die onverstreke gedeelte van die oorblywende 

straf is nie, kan opgele word (Handleiding GOB Hoofstuk VIII Departement van 

Korrektiewe Dienste: 2-3). 

6.4.5 Opskorting van vonnis met die voorwaarde van korrektiewe toesig 

ingevolge artikel 297 (l)(ccA) kragtens Wet 51 van 1977 

Die hof kan as voorwaarde van 'n opgeskorte vonnis of uitstelling van vonms ·n 

oortreder ingevolge genoemde wetsartikel onder korrektiewe toes.ig plaas. 

6.4.6 Omskepping van 'n rehabilitasie-bevel ingevolge artikel 276A(3) van 

die Strafproeswet, Wet 51 van 1977 

'n Persoon wat deur 'n hof na 'n behandelingsentmm verwys is en later nie geskik vir 

behandeling in die sentrum bevind is, kan na die hof terugverwys word. n 

Proefbeampte of korrektiewe beampte kan vervolgens by die hof · n aanbeveling maak 

dat die verwysingsbevel in korrektiewe toesig omskep word. 

6.4. 7 Borgtog aan jeudiges 

Indien 'n oortreder onder die ouderdom van 18 jaar weens ·n misdryf in polisie 

bewaring aangehou word, kan die persoon deur die hof op borgtog vrygelaat word 

Die jeugdige word dan onder die toesig van 'n proefbeampte of korrektiewe beampte 

geplaas in afwagting van 'n hofverskyning vir verdere optrede. Hierdie is in wese nie 

'n vonnis tot korrektiewe toesig nie, maar eerder borgvoorwaardes wat aan 

korrektiewe toesig gekoppel is. Die jeugdige moet dan die voorwaardes gehoorsaam 

op dieselfde wyse as 'n oortreder onder korrektiewe toesig (Handleiding GOB 

Hoofstuk VIII Departement van Korrektiewe Dienste: 3-4) 
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Die verskillende korrektiewe toesig kategoriee bepaal tot 'n sekere mate die 

voorwaardes wat gestel word asook die moniteringsprosedures. Gedurende die 

bepaling van voorwaardes mag daar intensiteitsverskille van toesighouding wees, maar 

dit is nie noodwendig altyd die geval nie. Die graadverskille gaan afhang van die 

gevaarrisiko wat die oortreder vir die gemeenskap inhou en k:rn mettertyd deur die 

toesiggeval se vordering gewysig word. 

6.5 HANTERING VAN DIE PROSEDURES WAT GEVOLG WORD 

MET KORREKTIEWE TOESIGPLASING 

6.5.1 Deur die hof 

Die hof, insluitende die aanklaer, kan korrektiewe beamptes versoek om 'n oortreder 

te assesseer en te evalueer vir korrektiewe toesig. 'n Aanbeveling word dan aan die 

hof gemaak oor die geskiktheid van die oortreder, of enige ander moontlikheid kan 

oorweeg word volgens die hof se diskresie. 

Die oortreder word deur die korrektiewe beampte te woord gestaan asook deur ander 

belanghebbende persone. As die korrektiewe beampte die ondersoek na die oortreder 

se omstandighede afgehandel het, word 'n voorvonnisverslag met 'n aanbeveling oor 

die oortreder se geskiktheid al dan nie vir korrektiewe toesig aan die hof voorgele. 

6.5.1.1 Aspekte wat by die ondersoek en assessering belangrik is 

Volgens die Handleiding van Korrektiewe Dienste (GOB Hoofstuk VIII 4-5) behoort 

die korrektiewe beampte of proefoeampte die volgende aspekte by die ondersoek in 

aanmerking te neem as die assessering vir korrektiewe toesig uitgevoer word: 

• Die verwagte risiko wat die oortreder vir die gemeenskap inhou, die 

misdaadrekord en die ems van die huidige misdaad. 

• Die stabiliteit van die sosiale bindinge, dit wil se van gesins- en familiebande asook 

persone wat 'n invloed op die oortreder se !ewe uitoefen en by behandeling 
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gekontak kan word. Die graad en stabiliteit van hierdie sosiale- en gesinsbande is 

belangrik want as dit oppervlakkig is, is dit soms betekenisloos. 

o Stabiliteit van werk en verblyfplek is belangrik, want as daar dikwels van adres 

verander word, mag dit tot onopspoorbaarheid aanleiding gee wat korrektiewe 

toesig bemoeilik. 

• Die mate waarin die oortreder selfversorgend is en in e1e behoeftes voofSlen, 

bepaal onafhanklikheid, behalwe in die geval van jeugdiges. Die potensiele 

kandidaat behoort daarom oor voldoende fondse te beskik om afsprake na te .kom 

en om gemeenskapsdiens te verrig. 

• Die fisiese en psigiese toestand van die oortreder is belangrik om sodoende in staat 

te wees om te werk en self oor die weg te kom. 

Indien die oortreder aan al die vereistes voldoen, maak die korrektiewe beampte ·n 

aanbeveling aan die hof met betrekking tot korrektiewe toesig. 

6.5.1.2 Aanmeldingsprosedure 

As die hof die aanbeveling aanvaar, word die oortreder versoek om so gou moontlik by 

die korrektiewe aanmeldingskantoor aan te meld wat gewoonlik m die 

gemeenskapskorreksie kantoor gesetel is. Hier word die persoonlike besonderhede 

weer afgeneem, registrasie vind plaas en 'n leer word in die oortreder se naam geopen. 

Die volgende gegewens word in die register opgeneem: 

o die naam van die oortreder 

• die datum waarop aanmelding moes plaasvind 

o die datum waarop aanmelding by die korrektiewe aanmeldingskantoor \Vel 

plaasgevind het 

• handtekening van die toesiggeval 

~ handtekening van die korrektiewe beampte (Hand!eiding GOB Hoofstuk VIII 

Departement van Korrektiewe Dienste). 
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Die oortreder wat tot korrektiwe toesig gevonnis is, behoort binne twee werksdae by 

die naaste korrektiewe toesigkantoor aan te meld vir registrasie. Tydens die registrasie 

word die res van die dokumentasie voltooi, 'n standaardbrief word ingevul en die 

oorspronklike een word aan die toesiggeval oorhandig. ·n Afskrif van die brief, 

iasbrief, voorvonnisverslag en ander dokumentasie word geliasseer en al!es word 

dieselfde dag so ver as moontlik aan die korrektiewe toesigkantoor voorsien 

(Handleiding GOB Hoofstuk VIII Departement van Korrektiewe Dienste). 

6.5.1.3 Aanmeldingsadministrasie 

Wanneer alle dokumentasie vanaf die hof ontvang 1s, word 'n korrektiewe 

toesignommer aan die geval toegeken en op die register aangebring. Die 

aanmeldingsregister word dan voltooi wat die volgende inligting moet bevat: 

• korrektiewe toesignommer 

G van en voorletters van die geval 

• vonnis wat deur die hof opgele is 

• datum waarop die verwysing gedoen is 

-» datum van aanmelding 

• datum van die verstryking van korrektiewe toesig 

o toesiggeval se permanente woonadres 

I» die werksadres waar besoeke afgele kan word 

" korrektiewe beampte se naam 

• handtekening van die toesiggeval. 

Die korrektiewe toesignommer bestaan uit die jaar, plekkode en die gevallenommer. 

·n Voorbeeld van 'n verwysingsnommer is 94/000111000 (Handleiding GOB 

Hoofstuk VIII Departement van Korrektiewe Dienste: 7) 

Tydens die aanmelding en registrasie word die toesiggeval duidelik en behoorlik 

gei"dentifiseer en dit vind deur middel van die volgende plaas: 

• identiteitsdokument 

• vingerafdrukke 
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Ii handtekening. 

Die bevelvoerder van die aanmeldingskantoor teken die verstrykingsdatum in die 

aanmeldingsregister aan. Nadat alle dokumentasie voltooi en die 

aanmeldingsprosedure afgehandel is, word die leer aan die assesseringsbeampte 

voorgele (Handleiding GOB Hoofstuk VIII Departement van Korrektiewe Dienste). 

6.5.1.4 Assesseringsprosedure 

Die hoof van die vakkundige afdeling, wat deur die bevelvoerder aangewys is, aanvaar 

verantwoordelikheid vir assessering. Hierdie beampte is ·n vakkundige wat die 

funksies by die hof kan uitvoer as tyd dit toelaat en die fasiliteite daarvoor beskikbaar 

is. Normaalweg geskied assessering by die korrektiewe beampty se kantoor. Die 

assesseringsbeampte voer die eerste o!lderhoud met die kandidaat en die inligting wat 

tydens evaluering asook in die voorvonnisondersoek bekom is, word nagegaan. Die 

program(me) waarby die geval gaan inskakel, word bekend gemaak asook ander 

faktore wat tot misdadige gedrag aanleiding gegee het. 

Tydens die assessenngsproses word die graad van monitering en huisarres asook 

inskakeling by gemeenskapsdiens en die aantal ure bepaal. Die assesseringsbeampte 

maak dan 'n aanbeveling aan die bevelvoerende offisier oar al die genoemde aspekte. 

Die assesseringsbeampte stel 'n verslag op wat die voorwaardes vir korrektiewe toesig 

bevat wat aan die verantwoordelike korrektiewe toesigbeampte, nog dieselfde dag. 

voorsien word. Die voorwaardes van korrektiewe toesig word aan die toesiggeval 

voorgelees en met horn bespreek; daar word seker gemaak dat die geval alles 

verstaan. Indien die prosedure afgehandel is en die toesiggeval gee te kenne dat hy die 

inhoud verstaan en begryp, word die voorwaardes onderteken. 'n Afskrif word aan die 

toesiggeval oorhandig en 'n getekende afskrif word op leer geplaas (Handleiding GOB 

Hoofstuk VIII Departement van Korrektiewe Dienste: 7-8) 

6.5.1.5 Korrektiewe toesigvoorwaardes 
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Korrektiewe toesigvoorwaardes word in die teenwoordigheid van die kandidaat 

opgestel en afgerond op vorms wat daarvoor ontwerp is. (Bylaes J, K, L, M, N en 0 

aangeheg.) Die geval se samewerking behoort vanaf die begin verkry te word. Dit 

vorm deel van die voorwaardes se opstellingsproses en vergemaklik die 

toesighoudingsfunksie. 

Die toesiggeval is dus dee) van die opstellingsproses en mag ook insette )ewer, maar 

dit is nie 'n absolute reg nie. Die gesagsverhouding behoort vanaf die begin uitgespel 

te word nieteenstaande die wedersydse ooreenkoms wat bestaan dat daar met <lie 

voorwaardes saamgestem moet word. 

Voorwaardes van korrektiewe toesig word in totaliteit met die geval bespreek om 

seker te maak dat alles verstaan word alvorens dit bekragtig word. Nadat alle 

prosedures afgehandel is, word 'n toesigkaart aan die toesigling oorhandig wat met 

elke besoek aan die korrektiewe beampte getoon moet word (Handleiding GOB 

Hoofstuk VIII Departement van Korrektiewe Dienste: 8-10). 

6.6 METODES EN TEGNIEKE WAT TYDENS KORREKTIEWE 

TOESIG TOEGEPAS \VORD 

6.6. l Monitering 

Alie gevalle is onderworpe aan direkte monitering. Dit sluit die volgende werkswyses 

m: 

• T elefoniese kontak met toesiggeval by die huis waartydens gekontroleer word of 

hy op bepaalde tye tuis is soos in die voorwaardes bepaal word. Daar word ook 

vasgestel of huisarres en inklokreels nagekom is. 

o Fisiese besoeke by die werksplek om te verseker dat die geval by die werk is en nie 

sonder goeie redes wegbly nie. Hierdie besoeke word met die goedkeuring van die 

werkgewer gereel. 

• Verpligte besoeke op gereelde en vasgestelde tye aan die korrektiewe 

toesigkantoor vir terapeutiese doeleindes. Hierdie faset leen horn daartoe dat die 

voorwaardes weer opgeskerp kan word en 'n ontleding van gedragspatrone aandag 
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kan geniet (Handleiding GOB Hoofstuk VIII Departement van Korrektiewe 

Dienste). 

Monitering is belangrik omdat hierdie tegniek die korrektiewe beampte toelaat om 

bewegings te kontroleer en die ingesteldheid rakende korrektiewe toesig te bepaal 

Indien die geval nie beswaar daarteen het om getrou afsprake na te kom nie, word 

aanvaar dat voorwaardes gehoorsaam word. 

6.6.2 Grade van monitering 

Daar is drie grade van monitering, te wete: 

• maksimum intensiewe monitering 

o medium intensiewe monitering 

• minimum intensiewe monitering. 

Die grade van intensiewe monitering bepaal die koste wat aan toesighouding bestee 

word. Maksimum intensiewe monitering se uitgawes is baie hoer as minimum 

intensiewe monitering. 

6.6.2.1 Maksimum intensiewe monitering 

Maksimum intensiewe monitering word vir die volgende gevalle gereserveer: 

o waar die hof maksimum toesig beveel het 

c. waar die oortreder 'n geskiedenis van wangedrag en 'n lang misdaadrekord het 

• waar aggresiewe gedrag, impulsiwiteit, dwelmmisbruik en ander soortgelyke 

gedragspatrone dee! van die misdaadpleging is 

• waar die oortreder voorheen paroolbreuk gepleeg het, aan ontvlugting en me

nakoming van borgvoorwaardes skuldig was, of versuim het om opgeskorte 

voorwaardes na te kom 

• waar daar onstabiele sosiale bindinge is en adresveranderinge nie uitgesluit is nie 

• waar vorige korrektiewe. toesig misluk het. (Handleiding GOB Hoofstuk VIII 

Departement van Korrektiewe Dienste: 11-12). 
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Hierdie is die strengste vorm van monitering waaraan 'n geval onderwerp kan word en 

is om te verseker dat die voorwaardes gehoorsaam word. Maksimum intensiewe 

monitering word aan hoe risiko gevalle of met die aanvang van korrektiewe toesig 

opgele. 

Die gevalle behoort oor 'n werk- en blyplek te beskik en gevolglik fisies versorg te 

wees. Gevalle mag nie hul werk- of woonplek verander sonder om die korrektiewe 

beampte daarvan in kennis te stel nie. Korrektiewe beamptes volg die volgende 

werkswyse ten opsigte van toesiggevalle tydens maksimum intensiewe monitering: 

• Skakel of kontak fisies een maal per week by die werk en/of woonplek. 

o Een maal per week word fisies by die huis besoek afgele. 

1> Een maal per week word die werk geskakel. 

l't Een maal per week word daar by die werk en/of huis telefonies geskakel 

• Toesiggeval word verplig om een keer per maand 'n besoek aan die korrektiewe 

kantoor te bring vir konsultasie. 

o Een maal per maand word geval fisies by die werk besoek (Handleiding GOB 

Hoofstuk VIII Departement van Korrektiewe Dienste). 

Tydens hierdie toesighoudingsperiode word druk op die geval geplaas deur die 

gereelde kontakte wat uitgevoer word. Die toesighouding plaas ook druk op die 

korrektiewe beampte om die geval weekliks te kontak; daarom behoort slegs ·n 

beperkte aantal van hierdie gevalle hanteer te word. 

6.6.2.2 \Verkswyse by medium intensiewe monitering 

Die toepassing van hierdie toesighouding is minder intensief omdat die geval se 

lewensituasie meer stabiel is as by maksimum monitering. Die volgende stappe word 

tydens medium monitering uitgevoer: 

o Die toesiggeval word een maal per maand by die werk ofhuis besoek. 
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• Die geval word een maal per week telefonies by die huis of werk gekontak as dit 

moontlik is. 

o Die oortreder is verplig, soos met maksimum intensiewe monitering, om een keer 

per maand by die korrektiewe toesigkantoor aan te meld vir konsultasie 

(Handleiding GOB Hoofstuk VIII Departement van Korrektiewe Dienste). 

In hierdie geval word minder druk op die toesiggeval en die korrektiewe beampte in 

die toesighoudingsituasie geplaas. Die toesighouding hou ook minder finansi.ele 

implikasies vir die staat in as maksimum intensiewe monitering. 

6.6.2.3 Minimum intensiewe monitering 

Hierdie tipe monitering word vir die volgende groep oortreders opgele: 

o waar medium intensiewe monitering suksesvol deurloop is 

c wanneer daar tydens assessering bepaal is dat die geval aan minimum intensiewe 

monitering onderwerp word 

o as die oortreder nie ooglopend 'n gevaarrisiko vir die gemeenskap is nie 

o waar alhohol- en dwelmmisbruik nie voorkom nie 

• as die oortreder fisies en psigies gesond is (GOB Hoofstuk VIII Departement van 

Korrektiewe Dienste ). 

Soos die naam aandui, is hierdie tipe toesighouding minder streng en die oortreder 

word groter vryheid toegelaat as tydens medium intensiewe monitering. 

Die volgende wershvyse word toegepas by minimum intensiewe monitering: 

• Daar word tweemaandeliks by die woonplek ofwerksplek besoek afgele. 

• Daar word tweemaandeliks by die werk of woning met die geval telefonies kontak 

gemaak. 

o Twee maandelikse geskeduleerde besoeke word by die korrektiewe toesigkantoor 

afgele vir konsultasie (Handleiding GOB Hoofstuk VIII Departement van 

Korrektiewe Dienste). 
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Minimum intensiewe monitering is die goedkoopste metode van toesighouding. Daar 

word minder druk op die toesiggeval en die korrektiewe beampte geplaas as by enige 

van die voorafgaande moniteringstelsels. Hierdie is gewoonlik die Iaaste stap voordat 

korrektiewe toesig verstryk. 

6.6.2.4 Algemene werkswyse van monitering 

Die volgende maatreels word met monitering toegepas: 

• Monitering word in alle gevalle so beplan dat komakte eweredig binne ·die 

vasgestelde periode uitgevoer maar sonder <lat <lit reelmatig en voorspelbaar is. 

Die besoeke skep so min as moontlik verleentheid vir die toesiggeval en word 

gewoonlik in privaatdrag afgele. 

• Wanneer besoeke na-uurs afgele word, word <lit liefs deur twee beamptes 

onderneem sodat die veiligheid van die Iede gewaarborg word. Alie toepaslike 

veiligheidsmaatreels word getref om beamptes se veiligheid te verseker. 

• Indien die moniteringstydperk suksesvol deurloop is, kan die korrektiewe 

toesigbeampte aanbeveel dat die graad van toesig verminder word. Hierdie 

graadvermindering van toesighouding kan slegs deur die Hoof: Korrektiewe 

Toesig goedgekeur word (Handleiding GOB Hoofstuk VIII Departement van 

Korrektiewe Dienste: 13-14). 

Saam met die monitering word huisarres toegepas. 

6.6.3 Huisarres 

Huisarres is die inkerking tot die woning vir daardie gedeelte van die nag of dag 

wanneer die toesiggeval volgens voorwaardes verplig is om by die huis deur te bring. 

Die tydsduur van huisarres word deur die voorwaardes bepaal \Vat van geval tot geval 

mag ~erskil. Die tyd pas by die individuele omstandighede en behoeftes van die geval 

asook die gevaarrisiko vir die gemeenskap aan. 
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Huisarres en monitering kom tot 'n mate ooreen, maar eersgenoemde verhinder die 

vrylike rondbeweging van die persoon. Dieselfde gradering van intensiteit geld by 

huisarres as by monitering. Die volgende graadverskille word aangetref: 

6.6.3.1 Maksimum intensiewe huisarres 

Die tipe geval is normaalweg meer by die huis ingeperk en die toesighouding is ook 

strenger. Die volgende metodes word in die uitvoering toegepas: 

• Tyd word toegelaat vir werksure en vervoer van en na die werkplek. 

• Tyd word toegelaat om aan georganiseerde sport of aktiwiteite deel te neem. 

o Tyd word toegelaat dat die geval kerkdienste, veral op Sondae, bywoon. 

• Vier ure word op 'n Saterdag toegelaat om inkopies te doen. · 

• Tyd word toegelaat Vlf die inskakeling by verpligte programme en 

gemeenskapsdiens, maar bewyse moet voorgele word om bywoning te bevestig 

• Gevalle wat werkloos is of permanent tuis verkeer, le bewyse voor om aan te toon 

dat daar om werk gesoek word of dat hulle met onderhandelinge vir werk besig is 

(Handleiding GOB Hoofstuk VIII Departement van Korrektiewe Dienste). 

Maksimum intensiewe huisarres is strenger as die ander vorms van inperking en stel 

hoe eise aan die korrektiewe toesigbeampte. 

6.6.3.2 Medium intensiewe huisarres 

Gevalle wat in hierdie kategorie verkeer, is normaalweg verplig om die voorafbepaalde 

tye by die huis deur te bring. Vergunnings sluit die volgende in: 

o Werksure en tydsduur van vervoer van en na die werkplek word uitgesluit. 

• Twee vry ure per dag soos ooreengekom met die korrektiewe toesigbeampte vir 

tye wanneer die persoon vanaf die werk tuis kom. 

• Tyd om aan georganiseerde sport en aktiwiteite dee) te neem en te beoefen, maar 

bewyse daarvan moet voorgele word. 

e Die toesiggeval word ti~n vry ure op enige vakansiedag wat ook naweke insluit, 

toegelaat en hierdie reelings word vooraf getref 
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"' Tyd word toegelaat om by verpligte programme en gemeenskapsdiens in te skakel, 

maar bewyse van bywoning behoort aan die korrektiewe toesigbeampte voorgele te 

word (Handleiding GOB Hoofstuk VIII Departement van Korrektiewe Dienste). 

Hierdie tipe huisarres is minder streng as die van maksimum inperking en meer vryhede 

word toegelaat, maar is meer intensiewer as minimum intensiewe huisarres. 

6.6.3.3 Minimum intensiewe huisarres 

Oortreders in hierdie kategorie word verplig om tydens die voorgestelde tye by die 

huis te wees, maar sluit die volgende maatreels in: 

@ Werksure en die duur van vervoer van en na die werk word uitgesluit. 

• Vier vry ure per dag word aan die toesiggeval toegestaan; dit word vooraf met die 

korrektiewe toesigbeampte gereel. 

• Alie vakansiedae asook naweke tussen 8:00 tot 22:00 word aan die gevai 

toegestaan as vrye tyd. 

• Die periodes wat die toesiggeval verplig is om 'n program en gemeenskapsdiens by 

te woon word uitgesluit, maar bewyse daarvan behoort voorgele te word 

(Handleiding GOB Hoofstuk VIII Departement van Korrektiewe Dienste). 

Minimum intensiewe huisarres is die laaste fase voordat hierdie tegniek m die 

toepassing van korrektiewe toesig opgehef word. 

6.6.3.4 Algemene reelings van huisarres 

Daar kan net in uitsonderlike omstandighede deur die korrektiewe beampte van 

voorgemelde voorskrifte afgewyk word. Die wysiging van huisarres vanaf maksimum 

na medium en vanaf medium na minimum word slegs deur die hoof van korrektiewe 

toesig gemabrtig. Die bevel word gemagtig op aanbeveling van die korrektiewe 

toesigbeampte slegs indien die toesiggeval samewerking oor die voile tydperk gebied 

het. 
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Alie kategoriee van huisarres word minstens gereeld elke drie maande geevalueer om 

te bepaal of die toepassing van huisarres voortgesit, verminder of vermeerder kan word 

of om die status quo te handhaaf (Handleiding GOB Hoofstuk VIII Departement van 

Korrektiewe Dienste: 15-18). 

Huisarres is een van die belangrikste beginsels in korrektiewe toesig en dien as 

afskrikking en beskerming van die gemeenskap. Die inperking van bewegingsvryheid 

is om die toesiggeval die geleentheid te bied om sy lewenspatroon te herstruktureer en 

om verdere misdaadpleging tot 'n minimum te beperk. 

6.6.4 Slagoff ervergoeding 

Slagotfervergoeding kan deur die hof ge!as word as "n voorwaarde van korrektiewe 

toesig. Die vergoeding aan 'n slagoffer word ingevolge artikel 297(1 )(a)(i)(bb) van die 

Strafproseswet, Wet 51 van 1977 gelas wat soos volg lees: 

". . . die verskaffing aan die benadeelde persoon van die een of ander bepaalde 

voordeel of <liens in plaas van skadeloosstelling weens skade of geldelike verlies 

Die vergoeding word aan die slagofter betaal vir verliese wat direk of indirek gely is 

Die betaling van die gelde kan by die klerk van die hof of by die korrektiev,e 

toesigkantoor gedoen word. 

Die korrektiewe beampte kan slagotfervergoeding as 'n voorwaarde vir korrektiewe 

toesig by die hof aanbeveel. Daar word met die oortreder ooreengekom om "n sekere 

bedrag eenmalig of in paaiemente aan die slagotfer te betaal. Hierdie bedrag word 

deur die hof bepaal asook die wyse van betaling, maar die ooreenkoms kan deur die 

korrektiewe beampte en die toesiggeval gesamentlik uitgewerk word. Indien daar oor 

die betaling in paaiemente ooreengekom is, moet die weeklikse of maandelikse bedrag 

en die tydperk vasgestel word. Hierdie tydperk behoort so ver moontlik nie drie jaar te 

oorskry nie omdat dit aan die korrektiewe toesigvoorwaardes gekoppel moet wees. 

Die volgende reelings kan ten opsigte van slagoffervergoeding getrefword: 
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o Die bedrag kan direk deur die toesiggeval aan die slagoffer betaal word. maar dit 

word nie altyd aanbeveel nie weens die herinnering aan die misdaad of die feit dat 

dit tot wraakneming aanleiding kan gee. 

• Daar word rekord gehou van betalings gemaak en die kwitansie word aan die 

toesiggeval oorhandig en die duplikaat op leer geplaas. Die toesiggeval moet die 

reelings goed verstaan wat duidelik tydens die assesseringsfase uitgespel word. 

Bewysstukke van die bevel hou vir albei partye regsimplikasies in. 

o Hierdie praktiese reelings word in die voorwaardes gestel en roegelig. Die bedrag 

geld word gedurende kantoorure aan die korrektiewe beampte oorhandig en nie 

gedurende besoeke tu is of by die werk gedurende monitering en huisarres nie. 

• Voorskrifte behoort getrou nagevolg te word want dit dien .as bewyslas vir beide 

die korrektiewe beampte en die toesiggeval. 

o By vasstelling van die bedrag word die oortreder se verdienste, finansie!e 

vermoens, uitgawes en ander inkomste in aanmerking geneem. Die bedrag behoort 

billik en regverdig te wees en moet verband hou met die misdaad wat gepleeg is. 

'n Geskrewe ooreenkoms wat verstaanbaar is, word daarna opgestel. 

• 'n Ooreenkoms word met die toesiggeval bereik alvorens die voorwaardes 

saamgestel word waarin die stappe duidelik uiteengesit word. Hierdie stappe is 

bindend want op grond daarvan word die toesiggeval gearresteer en na die hof 

terugverwys weens nie-nakoming van die voorwaardes. Aan die hof word bewys 

gelewer dat die uitvoering van die stappe met die oor.reder bespreek is en dat ciit 

verstaan is. 

o Nadat die bedrag tydens assessering of evaluering met die ootreder ooreengekom 

is, stel die korrektiewe beampte die aanmeldingsbeampte daarvan in kennis. Die 

finansiele ooreenkoms word by die aanmeldingskantoor geregistreer en hanteer. 

111 Die aanmeldingsbeampte maak seker dat elke persoon wat slagoffervergoeding 

ontvang, daarvan in kennis gestel word. Die slagoffer moet skriftelik die ontvangs 

van gelde erken ongeag die wyse waarop hy in besit daarvan gekom het. Finansiele 

voorskrifte behoort getrou nagekom te word. 

• Wanneer die totale slagoffervergoedingsbedrag oorbetaal is, moet die hoof van 

korrektiewe toesig die hof daarvan in kennis stel. As die tydperk van korrektiewe 
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toesig verstryk het voordat die voile bedrag van slagoffervergoeding inbetaal is, 

word die slagoffer dienooreenkomstig ingelig en ander reelings vir die betaling 

getref. Die onus rus dan op die slagoffer en die hof om verdere reelings te tref. 

o Terwyl 'n oortreder nog onder korrektiewe toesig verkeer en in gebreke bly om 

slagoffervergoeding te betaal, is dit 'n verbreking van voorwaardes. Die 

korrektiewe beampte stel dan die hof dienooreenkomstig m kennis 

(Handleiding GOB Hoofstuk VIII Departement van Korrektiewe Dienste: 18-22). 

Slagoffervergoeding plaas wel 'n addisionele verpligting op die korrektiewe 

toesigkantoor en die toesiggeval, maar dit is 'n voorwaartse stap in vergelding en 

regspleging. Die slagoffer behoort nie uit die stelsel verryk te word nie. Dit <lien as 

kompensasie vir die lyding wat weens die misdaad ervaar is. Die bepaling van lyding 

sluit verskeie faktore in en die slagoffer se sosiale status, veriies aan verdienste of 

inkomste en mediese uitgawes speel ·n belangrike rol. Die slagoffer en die oortreder 

kan hierdeur ook nader aan mekaar gebring word (Cilliers 1984). Slagoffervergoeding 

verhoog die impak van korrektiewe toesig en verseker dat die toesiggeval die volle 

implikasies van die misdaad besef. 

6.6.5 Vergoedingbetaling vir korrektiewe toesig 

Die oortreder kan versoek word om finansieel vir die korrektiewe toesig wat 

ondergaan word, te vergoed. Die bedrag behoort by die geval se finansiele vermoens 

aansluiting te vind en moet realisties verband hou met die dienslewering (Handleiding 

GOB Hoofstuk VIII Departement van Korrektiewe Dienste: 22). 

Wat die nakoming van voorwaardes en die administratiewe werkswyse betref word op 

dieselfde wyse as met slagoffervergoeding gehandel. Alie partye moet weet wat 

verwag word en dit behoort nie 'n te groot administratiewe las op die Departement te 

plaas om die gelde van die toesiggevalle te verhaal nie. Daarby behoort hierdie bevel 

ook nie die geval se finansiele omstandighede drasties te bei'nvloed nie. (Tans word 

hierdie korrektiewe toesigvoor\vaarde nog nie algemeen benut nie.) 
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6.6.6 Finansiele veranderinge van die geval 

As die finansiele vermoe soos verdienste gedurende die tydperk van korrektiewe toesig 

verander, kan aanpassing in die voorwaardes aangebring word. Die toesiggeval 

verklaar die omstandighede breedvoerig aan die hoof van korrektiewe toesig sodat die 

aangeleentheid in heroorweging geneem kan word. 

Die korrektiewe toesigbeampte le 'n geskrewe verslag aan die hoof van korrektiewe 

toesig voor vir die heroorweging. Die feite in die verslag word gekontroleer en alle 

partye betrokke by die toesigsituasie word van die verandering in kennis geste! 

(Handleiding GOB Hoofstuk VIII Departement van Korrektiewe Dienste: 2). 

6.6. 7 Gemeenskapsdiens 

Gemeenskapsdiens is deel van korrektiewe toesigvoorwaardes of dit kan ingevolge 

artikel 297(1)(a)(cc) van die Strafproseswet, Wet 51 van 1977, gelas word. 

Sover as moontlik verrig alle gevalle onder korrektiewe toesig vir 'n bepaalde periode 

gemeenskapsdiens. Hierdie <liens sluit "n groot verskeidenheid dienste in, soos die 

skoonmaak van parke, riviere, strate, paaie en tuine, wat ongeskoolde taakverrigting is. 

Die half- en geskoolde take sluit bouwerk, verfwerk, tik en administratiewe dienste in. 

Die take word nie vir winsbejag aan instansies gelewer nie; ook nie om betaalde 

werknemers te vervang nie. 

In die korrektiewe toesigvoorwaardes word die aantal ure vir gemeenskapsdiens 

bepaai wat by die fisiese, psigiese en intellektuele vermoens van die geval aansluit. Die 

instansie of werkverskaffing-instelling behoort vir die toesiggeval redelik maklik 

bereikbaar te wees. 

Die volgende beginsels word met gemeenskapsdiens toegepas: 

~ Die diens moet gratis en tot voordeel van die gemeenskap en belastingbetaler wees. 

Hierdeur vergoed die oortreder die gemeenskap vir die misdaad wat gepleeg en die 

skade wat berokken is en word vergelding toegepas. Die vergeldingselement van 
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straf behoort die gemeenskap tevrede te stel deur middel van die lewering van 

gemeenskz.psdiens. 

• Indien gemeenskapsdiens deeglik en korrek beplan is met vooraf konsultasie en 

assessering, hou korrekte plasing terapeutiese waarde in wat tot voordeel van die 

toesiggeval en gemeenskap strek. So kan lief de vir natuurbewaring of naastediens 

gekweek word en verborge taiente na vore kom. 

• Gemeenskapsbetrokkenheid word verkry aangesien die gemeenskap bewus raak 

van die vonnisopsie en by vrywillige dienslewering betrokke kan word. So kan 

vrywilligers verwerf word in belang van korrektiewe toesig. Die vrywilliger kan 

aangewend word om korrektiewe beamptes behulpsaam te wees met die 

toesighoudingstake en met moontlike werksplasing van werklose gevalle. 

o Alie gevalle wat tot korrektiewe toesig gevonnis is, behoort een of ander tyd 

gemeenskapsdiens te verrig. Soos monitering en huisarres dee! van korrektiewe 

toesig is, is gemeenskapsdiens ook ·n belangrike skakel in die vonnis. Hierdie tipe 

dienslewering vind gewoonlik by stadsrade, munisipaliteite, welsynsinstellings, 

diensorganisasies, skole, kolleges, universiteite, kinderhuise, ouetehuise, 

veiligheidsplekke, hospitale en staatsdepartemente plaas. 

~ Die plasingsinstansies in die onmiddellik omgewing van die korrektiewe 

toesigkantore en gevalle se woon- en werkplekke behoort benut te word. Die 

korrektiewe toesigkantoor hou 'n register oor die plasingsinstansies en die getal 

gevalle wat per keer hanteer word. 'n Werksooreenkoms met die 

plasingsinstansies word aangegaan sodat elke party weet wat verwag word. Die 

ooreenkoms behoort te meld dat geen vergoeding aan die geval betaal word nie en 

die toesighoudingsfunksies, beskikbare werksure en personeel beskikbaar oor 

naweke as die <liens gelewer word te stipuleer, asook reelings ten opsigte van 

skadevergoeding indien dit betrokke is, of beserings opgedoen word. Wanneer die 

<liens gelewer word, kan voor- en afkeure van die geval in aanmerking geneem 

word die tipe oortreders wat verlang word. Ook hoeveelheid toesiggevalle per 

geleentheid by gemeenskapsdienslewering ingeskakel kan word. 



257 

• Vervoerreelings kan vir die toesiggeval beskikbaar gestel word, maar dit is me 

noodsaaklik nie. Daar behoort voldoende openbare vervoer op geskeduleerde tye 

te wees. Dit behoort nie te groot moeite vir die geva! te wees om die instansie te 

bereik of om op die vasgestelde tye aan te meld nie. 

• Gemeenskapsdiens word oor 'n vasgestelde periode versprei sodat dit doeltreffend 

uitgevoer kan word. Alie ure behoort nie binne die kortste moontlike tydperk 

voltooi te word nie. Die verspreiding word soos volg gereel: hoogstens agt ure 

per week en 16 ure per maand. 

o Die afstand vanaf die plasingsinstansie na die toesiggeva! se woonplek word in 

gedagte gehou asook die inskakeling en aanmeldingstye. 

o Die aanvangstye vir gemeenskapsdiens word vooraf gereel sodat plasingsinstansies 

bewus is van die oortreder se insk.akeling en aanmeldingstye. Personeel behoort 

beskikbaar te wees om die toesiggeval te ontmoet en die aanmeldingstyd te 

registreer. 

• Die identifisering van die geval word vooraf bepaal asook 'n wyse van uitkenning 

Daar moet seker gemaak word dat die regte persoon vir gemeenskapsdiens by die 

korrekte instansie aanmeld. Daar behoort geen onsekerheid by die toesiggeval of 

by die instansie te bestaan oor wie waar moet aanmeld nie. 

o Daar meet seker gemaak word dat geen toesiggeval enige vergoeding vir die 

lewering van gemeenskapsdiens ontvang nie. Hierdie beginsel word deeglik met 

alle partye deurgewerk. 

• Toesiggevalle mag net 'n maksimum van twee dae of 16 uur per maand 

gemeenskapsdiens verrig en word verplig om elke maand diens te !ewer. Waar 

daar minder as 15 dae in die maand oor is voor die aanvang van gemeenskapsdiens, 

kan dit nie verpligtend wees nie, maar as daar meer oor is, kan dit wel plaasvind. 

In laasgenoemde geval word dit as 'n volle maand vir gemeenskapsdiensdoeleindes 

beskou. 

o Korrektiewe beamptes le op gereelde tye by plasingsinstansies besoeke af in die 

uitvoering van die toesighoudingsfunksie. Indien klagtes van die plasingsinstansie 

omvang is, word dadelik daarop gereageer om die probleem te ondersoek. As <lit 

nie die geval is nie, mag die plasingsinstansie tot die gevolgtrekking kom dat daar 
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nie belanggestel word nie wat weer daartoe aanleiding kan gee dat die instelling die 

fasiliteit mag kanselleer. 

11 'n Register word gehou vir gemeenskapsdiens en die volgende gegewens word 

daarin vervat: 

• identifiserende besonderhede van instansie 

o aantal ure wat reeds voltooi is 

• ander verwysingsnommer(s) en besonderhede. 

Die register word maandeliks deur die toesighoudende korrektiewe beampte 

gekontroleer om vas te stel of die toesiggeval die voorwaardes van 

gmeenskapsdiens nakom. Die hoeveelheid ure wat reeds voltooi is en die wat 

uitstaande is asook of daar vakatures bestaan wat gevul kan word, word 

nagegaan en betaal. Tydens die besoeke kan probleme wat mag bestaan, uit die 

weg geruim word wat ook wedersydse kommunikasie verbeter. 

• Wanneer die toesiggeval die verpligte aantal gemeenskapsdiensure voltooi het, 

word dit in die leer aangeteken. 'n Bewysstuk of sertifikaat word uitgereik om te 

bevestig dat die gemeenskapsdiens suksesvol voltooi is. Indien die korrektiewe 

toesigtydperk nog nie voltooi is nie, kan die toesiggeval weer verplig word om 

gemeenskapsdiens te verrig asof daar ·n oortreding met voorwaardes begaan is. 

Daarom impliseer die voltooiing van gemeenskapsdiens nie dat dit nie weer opgele 

kan word nie. Oor hierdie reeling behoort die toesiggeval met die aanvang van 

korrektiewe toesig ingelig te word sodat daar nie verwagtinge geskep word nie 

(Handleiding GOB Hoofstuk VIII Departement van Korrektiewe Dienste: 23-28). 

Gemeenskapsdiens vorm 'n belangrike bousteen van korrektiewe toesig en saam met 

monitering en huisarres, word dit aangewend om gedragsverandering teweeg te bring 

en beheer asook kontrole oor die geval uit te oefen. Die risiko wat die oortreder vir 

die gemeenskap inhou, word reeds by assessering bepaal. n Oortreder wat ·n 

potensiele gevaar inhou, word nooit by instansies geplaas veral sonder behoorlike 

toesig nie omdat die personeel of inwoners by 'n plasingsintansie nie aan 

gevaarsituasies blootgestel mag word nie. 
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6.6.8 Vakkundige korrektiewe programme 

Die hoof van korrektiewe toesig stel vakkundige korrektiewe programme Vlf 

toesiggevalle op. Na instelling kan van die volgende personeel en vakkundige persone 

in die uitvoering gebruik gemaak word: 

• persone by die korrektiewe toesigkantoor 

• beamptes werksaam by die gevangenis 

., ander vakkundiges buite die Departement van Korrektiewe Dienste 

o werkers by ander staatsdepartemente en privaat instellings 

e vrywilligers wat kundiges op hul gebied is 

• personeel van enige opvoedkundige inrigting of instelling wat 'n betekenisvolle 

bydrae kan lewer. 

Voorts geld die volgende ten opsigte van die praktyk van vakkundige korrektiewe 

programme: 

o programme en lesings word direk op die probleemarea en gedragstipe van die 

toesiooeval uerio wat die voluende insluit" bb b b' b . 

• voorkoming van verdere misdaadpleging 

• aankweek van verantwoordelikheidsin 

o voorkoming van alkohol- en dwelmmisbruik 

o verbetering van verhoudinge en gesinsverantwoordelikhede 

~ aanleer van sosiale vaardighede 

• enige ander opvoedkundige lesings. 

o Programme word opgestel in samewerking met ander belanghebbende interne en/of 

eksterne vakkundiges wat dit na-uurs by die korrektiewe toesigkantoor of in die 

gemeenskap aanbied. 

• Indien programme van die aard reeds in die gemeenskap aangebied word, behoon 

die betrokke instansie gevra te word om dit in belang van die korrektiewe 

toesigdienste aan te bied. 

o 'n Lys moet bestaan van programme wat in 'n bepaalde gebied beskikbaar is; die 

instansie wat dit bedryf; tye wat dit aangebied word en hoeveel gevalle 
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geakkommodeer kan word. Hierdie lys word deurlopend op datum gebring en by 

gemeenskapsbehoeftes aangepas en voortdurend geevalueer word. 

o T oesiggevalle word verplig om een of meer van die programme by te woon as dee! 

van korrektiewe toesigvoorwaardes. 

Programme vorm 'n belangrike komponent van korrektiewe toesig en as dit reg 

aangebied word, kan dit 'n betekenisvolle invloed op gedragsverandering tot 

gcvolg he. Hicrdic programme is misdaadvoorkomend van aard en indien d.aarin 

geslaag kan word dat toesiggevalle van hul kriminele gedragspatrone afsien, het 

korrektiewe toesig in sy doe! geslaag. Die beginsel van korrektiewe toesig is om 

die toesiggeval van hul kriminele gedrag te laat afsien; daarom is die programme 

van onskatbare belang (Hand!eiding GOB Hoofstuk VIII, Departement Yan 

Korrektiewe Dienste: 28-29). 

Persone wat programme aanbied, word gekeur v1r die taak en oak om 

programbywoners nie te veroordeel en te dreig of af te kraak nie. T oesiggevalle se 

selfbeeld moet deur die programme opgebou en nie afgebreek word nie; daarom 

behoort daar positief teenoor gevalle opgetree te word sodat gedragsverandering kan 

p!aasvind. Met negatiewe herinnering aan die programme kan 'n toesiggeval weer in 

misdaad verval in plaas daarvan dat dit misdaadvoorkomend moet wees. 

6.6.9 Verbreking van voorwaardes 

Die verbreking van korrektiewe toesigvoowaardes word in 'n ernstige Jig gesien omdat 

dit 'n kriminele oortreding is wat met die wet strafbaar is. Daarom word die 

toesiggeval op die gevolge van die verbreking van voorwaardes gewystydens die 

assesseringsproses en word die volgende as uitgangspunt gevolg: 

o as 'n afspraak om een of ander rede nie nagekom word nie 

• vroegtydige reelings getref word deur of te skakel 

• toegewings kan nie te vrygewig gemaak word nie en dat streng dissiplinere optrede 

gaan volg. 
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o Wanneer die toesiggeval wel gestelde voorwaardes verbreek, word die vonnis van 

korrektiewe toesig nie onmiddellik herroep nie. Die toesiggeval word mondelings, 

telefonies deur die korrektiewe beampte vir konsultasie ingeroep. 

• As die toesiggeval sy voorwaardes tegnies deur siekte verbreek, moet skriftelike 

bewys daarvan aan die korrektiewe beampte voorgele word. Indien dit wel die 

geval is, gaan die korrektiewe beampte slegs die toesiggeval berispe/waarsku. 

o Indien 'n herhaling hiervan sander grondige redes van voorwaardesverbreking 

voorkom en as daar nie op versoek vir konsultasies ag geslaan word nie, kan die 

hoof van korrektiewe toesig die volgende stappe neem: 

• aanpassing van die voorwaardes 

• uitbreiding van die voorwaardes 

~ verlenging van gemeenskapsdicns of herinstelling daarvan 

o verskerping van huisarres 

• verpligting van addisionele programbywoning 

e verskerping van die toesighoudingsgraad 

<» Enige verandering of wysiging van die voorwaardes word in alle gevalle skrifrelik 

met die toesiggeval deurgewerk. ·n Geskrewe bewys van skrywe word aan die 

geval oorhandig. Konsultasie en kommunikasie oor die verskerping van die 

voorwaardes is belangrik en dieselfde prosedure as met die aanvang van 

korrektiewe toesig word hierin gevolg (Handleiding GOB Hoofstuk VIII 

Departement van Korrektiewe Dienste). 

Die hoof van korrektiewe toesig, kan indien hy van mening is dat gemelde reelings 

onvoldoende is, 'n lasbrief tot verdere aanhouding uitreik wat verskillend vir die 

onderskeie kategoriee is. 

o Gevalle wat ingevolge artikels 6(1); 276(1)(h); of 297(l)(a)(ccA) en l(b) of 

( 4) van die Strafproseswet, Wet 51 van 1977, onder korrektiewe toesig geplaas 

is, word vir 'n maksimum periode van 72 uur in die gevangenis aangehou. 

Tydens hierdie periode word die oortreder voor die hof gebring en gedurende 

aanhouding word hierdie kategorie as onveroordeelde gevangene behandel. 
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• Gevalle wat kragtens artikel 276(l)(i) of 287(4)(a) van die Strafproseswet, 

Wet 51 van 1977, onder korrektiewe toesig geplaas is, of wie se 

gevangenestraf deur die hof kragtens artikel 276AA(3)(e)(ii) of 287(4)(b) van 

dieselfde wet in korrektiewe toesig omskep is. Die gevalle word behandel soos 

veroordeeldes wat hul aanvanklike of oorspronklike vonnis ontvang het. Die 

periode van aanhouding word deur die lnrigtingskomitee oorweeg en 

aanbevelings aan die hoof van korrektiewe toesig word gemaak vir die herstel 

van korrektiewe toesig. 

In die volgende gevalle kan korrektiewe toesig normaalweg heroorweeg word: 

• Waar die toesiggeval skuldig bevind is aan 'n misdryf terwyl hy .onder korrektiewe 

toesig verkeer. 

o As getuienis aan die hoof van korrektiewe toesig voorgele is wat blyk dat 

korrektiewe toesig nie die geskikste vonnisopsie is nie. 

GI Dat die oortreder horn herhaaldelik aan wangedrag en verbreking van voorwaardes 

skuldig maak en/of 'n gevaar vir die gemeenskap is, of vrywilliglik na die 

gevangenis terugkeer. 

In laasgenoemde geval moet die toesiggeval 'n beedigde verklaring afle dat op name in 

die gevangenis verlang word. 

• 'n Oortreder wat in die gevangenis opgeneem is weens verbreking van korrektiewe 

toesigvoorwaardes, word vir oorv.·eging aan die Inrigtingskomitee voorgele. Die 

hoof van korrektiewe toesig maak 'n beslissing en indien die aanbeveling 

goedgekeur is, word die oortreder weer onder korrektiewe toesig vir ·n verdere 

periode geplaas (Handleiding GOB Hoofstuk VIII Departement van Korrektiewe 

Dienste: 31 ). 

Voordat 'n geval in hegtenis geneem word, is daar sekere arrestasie-prosedures 

waaraan die korrektiewe toesigbeampte moet voldoen. Hierdie voorwaardes moet 
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nougeset deur die beampte uitgevoer word om nie self aan vervolging blootgestel te 

word nie. 

6.6.10 Arrestasie-prosedures 

Die arrestasie bevoegdhede van die korrektiewe beampte word deur artikel 84B van 

Wet 122 van 1991 weergegee wat met artikel 1 van die Strafproseswet, Wet 51 van 

1977 saamgelees word. Die artikels bepaal dat: 

'n vredesbeampte wat ook 'n korrektiewe beampte is, die bevoegdheid het om 
in hegtenis (waar) te neem ... " 

Die vredesbeampte kan ingevolge artikel 40 van die Strafproseswet, Wet 51 van 1977. 

inhegtenisneming onder bepaalde omstandighede sonder ·n lasbrief uitvoer en 

ingevolge artikel 44 van dieselfde wet met 'n lasbrief 

Die korrei<tiewe beampte kon nie voorheen die inhegtenisnemings uitgevoer het nie. 

nieteenstaande artikel 68(2) van Wet 8 van 1959, Wet op Gevangenisse. Met die 

inwerkingstelling van hoofstuk VIIIA en artikel 84B van Wet 8 van 1959 soos deur 

Wet 122 van 1991 gewysig, is dit tans moontlik. 

Inhegtenisneming het VIr die korrektiewe beampte in die uitvoering van pligte 

noodsaaklik geword omdat voorwaardesverbreking · n krimineie daad is. 

6.6.10.1 Nie-nakoming van voorwaardes 

Artike! 84B van Wet 8 van 1959 bepaal: 

''Indien die Kommissaris oortuig is dat 'n toesiggeval versmm het om emge 

voorwaarde waaraan hy met betrekking tot korrektiewe toesig onderhewig is of by 

ooreenkoms of soos deur die hof of die Kommissaris bepaal, na te kom, kan hy ·n 

lasbrief vir inhegtenisneming van so 'n toesiggeval uitreik, wat deur ·n vredesbeampte 
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soos in artikel 1 van die Strafproseswet Wet 51 van 1977, bepaal uitgevoer kan word 

en wat dien as magtiging vir die aanhouding van so 'n toesiggeval in 'n gevangenis". 

Hierdie aanhouding is gemagtig vir die oortreder wat die voorwaardes verbreek het, 

totdat: 

o hy wettig daaruit ontslaan of vrygelaat word 

:.. weer deur die Kommissaris na goeddunke onder korrektiewe toesig geplaas word 

,, binne 72 uur na die hof terugverwys word vir verhoor of vir oplegging of 

inwerkingstelling van sy uitgestelde of opgeskorte vonnis, na gelang van die geval, 

of om 'n lasbrief by die hof te verkry vir verdere aanhouding totdat die hof oor die 

saak beslis het. 

Die uitvoering van inhegtenisneming deur die korrektiewe beampte het belangrik 

geword vir die toepassing van korrektiewe toesig. 

Toesiggevalle wie se gevangenisstraf in korrektiewe toesig omskep is, kan of: 

e weer hul oorspronklike vonnis opgele word, of 

ct die Kommissaris kan na goeddunke handel en die geval in die gevangenis aanhou 

sonder terugverwysing na die hof. 

6.6.10.2 \Vyse van inhegtenisneming 

Die wyse van inhegtenisneming word deur artikel 39 van die Strafproseswet, Wet 51 

van 1977, omskryf en bepaal soos volg: 

"' Inhegtenisneming vind met of sonder 'n lasbrief plaas en die persoon wat staan om 

in hegtenis geneem te word, se liggaam word aangeraak. Indien die omstandighede 

dit vereis, kan die liggaam met geweld aangeraak word, maar net as daar verset 

teen die inhegtenisneming is en word slegs gedoen om die oortreder in bedwang re 

bring. 

• Die beampte wat die inhegtenisneming gaan uitvoer. Jig ten alle tye die oortreder 

van die beoogde arrestasie in. Daar behoort ook 'n afskrif van die lasbrief aan die 

oortreder oorhandig te word asook die rede(s) vir die inhegtenisneming. 
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o Die oortreder wat in hegtenis geneem 1s, bly in aanhouding totdat hy wettiglik 

daaruit vrygelaat word. 

By uitvoering van inhegtenisneming moet die wetlike regte van die gearresteerde 

persoon altyd in gedagte gehou word. Daar word ingevolge subartikel (I) van 

artikel 39 'n onderskeid gemaak tussen oortreders wat hulle vrywilliglik aan arrestasie 

onderwerp en die wat dit nie wil doen nie. Die volgende prosedure word dan gevolg: 

# Gevalle wat hulle vrywilliglik aan arrestasie onderwerp 

'~ Die redes vir die inhegtenisneming word tydens die proses of onmiddellik 

daarna aan die oortreder bekend gemaak. 

1t 'n Afskrifvan die lasbrief word aan die oortreder oorhandig. · 

• Die arrestant se liggam word fisies aangeraak, of soos die geval <lit vereis. 

# Gevalle wat nie aan arrestasie onderwerp wil word nie 

o Die arrestant se liggaam word fisies aangeraak as 'n bykomende vereiste vir 

wettige arrestasie 

I) Geweld kan gebruik word om arrestasie te verseker 

o Die geweld pas by die besondere omstandighede aan en moet nie meer wees as 

wat nodig is nie. 

o Die arresteerder behoort nie in 'n aanvaller te ontaard en op te tree nie. 

Om te verseker dat inhegtenisneming regmatig en ingevolge artikel 84B van Wet 8 van 

1959 uitgevoer word, moet die volgende aspekte in gedagte gehou word: 

o Die inhegtenisneming word deur 'n vredesbeampte wat die korrektiewe beampte 

insluit, uitgevoer. 

o Die liggaam van die arrestant word fisies aangeraak slegs indien hy horn me 

vrywilliglik aan inhegtenisnemin~ wil onderwerp nie. 

o Die arrestant word onmiddellik of tydens arrestasie van die inhegtenisneming m 

kennis gestel. 
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o Die geweld behoort by die omstandighede aan te pas en moet redelikerv.ys 

noodsaaklik wees om die inhegtenisneming te verseker. 

Artikels 84B(l) en (2) van Wet 8 van 1959 magtig die aanhouding: 

o totdat die persoon wettiglik daaruit ontslaan word 

a Of vrygelaat word 

o 6f die kommissaris weer die korrektiewe toesig bekragtig. 

Oortreders wat kragtens artikels 6(1) of276(l)(h) of297(l)(a)(i)(ccAA), l(b) of(4) 

van die Strafproseswet, Wet 51 van 1977, aan korrektiewe toesig onderwerp is, mag 

nie !anger as 72 uur aangehou word nie. Voor die verstryking .van hierdie periode. 

word die skuldige weer voor die hof gebring. 

Die lasbrief wat ingevolge artikel 84B van Wet 8 van ! 959 uitgereik is, bepaal 

hoedanig daar met 'n gearresteerde na inhegtenisneming gehandel word. Die lasbrief 

bevat duidelike voorskrifte sodat die korrektiewe beampte en die gearresteerde weet 

wat om te doen 

6.6.10.3 Gebruik van geweld 

Die gebruikmaking van geweld word aan streng vereistes onderwerp wat ingevolge 

artikel 3 9(1) van die Strafproseswet, Wet 51 van 1977, gemagtig word. Die mate van 

geweld wat toegepas word, word ingevolge artikel 49 van genoemde Wet voorgeskl)'f. 

Subartikel 2 van die onderhawige artikel handel oor straflose doodslag, maar hierdie 

tipe arrestasie val nie binne die kader van die bespreking nie. Die korrektiewe beampte 

tydens inhegtenisname behoort nooit aan fisiese gevaar of aan lewensgevaar 

blootgestel te wees nie. 

Artikel 49( I) van die Strafproseswet, Wet 51 van 1977, bepaal die volgende oor 

inhegtenisneming waartydens verset plaasvind: 
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• Wanneer daar verset is teen inhegtenisneming kan redelike geweld aangewend 

word. 

• Onvlugting~ wanneer dit duidelik is dat 'n poging aangewend word of te poog 

om verset teen inhegtenisneming te pleeg kan redelik geweld toegepas word. · 

As bogenoemde situasie voorkom, kan: 

• die gemagtigde persoon die inhegtenisneming met geweld uitvoer as die 

omstandighede redelikerwys nodig is. Geweld is slegs om die verset te bowe te 

kom of om die betrokkene te verhinder om te vlug. 

Die volgende stappe behoort in gedagte gehou te word: 

• 'n Arresteerde neem nie sonder meer toevlug tot geweld tydens 

inhegtenisneming nie. 

• Die arresteerde le die volgende bewyse voor om geweld tydens 

inhegtenisneming te regverdig: 

o dat die beampte wel 'n gemagtigde persoon is om inhegtenisneming uit te 

voer 

• dat pogings aangewend is om die inhegtenisneming sonder geweld uit te 

voer 

• dat gepoog is om te ontkom deur te vlug en/of weerstand teen arrestasie te 

hied 

• dat geweld redelikerwys nodig was om die inhegtenisneming uit te voer en 

dat dit geregverdig was (Handleiding: Arrestasie bevoegdhede vir 

korrektiewe beamptes). 

'n Objektiewe benadering word gevolg om te bepaal of geweld geregverdig was en die 

toets vir redelikerwys word gemeet aan die hand van wat 'n redelike mens se optrede 

onder dieselfde omstandighede sou wees. Hierdie toets word aan die volgende faktore 

onderwerp: 

• het omstandighede die gebruik van geweld geregverdig 
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• was die geweld wat aangewend is, nodig 

• is die geweld in verhouding met die weerstand 

• is die geweld onmiddellik tot 'n einde gebring nadat die arrestant onder beheer 

gebring is. 

As geweldsinhegtenisneming hierdie toets slaag, is dit redelikerwys uit gevoer en 

behoort by alle arrestasies in gedagte gehou te word. Die toepassing van geweld moet 

altyd aan die vereistes van die reg voldoen. Afwykings van die bepalin_gs is 

onregmatige optrede wat strafregtelike stappe tot gevolg het en tot siviel-regtelike 

aanspreeklikheid aanleiding kan gee. 

Inhegtenisneming maak inbraak op 'n persoon se bewegingsvryhei.d en daarom behoort 

dit korrek, billik en regverdig uitgevoer te word. Inhegtenisneming moet altyd aan die 

vereistes van die reg voldoen; om die arresteerde van vervolging te vrywaar en omdat 

vredesbeamptes nooit bo die Reg is nie (Handleiding: Arrestasie bevoegdhede vir 

korrektiewe beamptes). 

6.6.11 Bantering van voornemende gevalle wat in die gevangenis verkeer 

Die volgende kriteria word vir die omskepping van gevangenisstraf in aanmerking 

geneem wanneer 'n gevangene daarom kwalifiseer en daarvoor ge!dentifiseer word. 

Omskepping van gevangenisstraf is veral vir gevangenes wat hoogstens vyf jaar of 

meer tronkstraf opgele is, maar wie se vrylatingsdatum hoogstens vyf jaar in die 

toekoms is. Vir hierdie gevalle om in aanmerking te kom vir korrektiewe toesig, word 

die heroorweging van die vonnis na die hof a quo terugverwys vir die omskepping. 'n 

Vonnis van korrektiewe toesig kan opgele word indien die volgende vereistes m 

aanmerking geneem is: 

• Die kandidaat behoort vir voorwaardelike vrylating op parool te kwalifiseer. 

• Die kandidaat mag nie in die maksimum bewakingsafdeling verkeer nie. 

• Die gevangene behoort oor 'n moontlike werk of voldoende fondse te beskik of 

versorg te wees na vrylating of omskepping. 
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• Die kandidaat moet oor 'n rekord van verantwoordelikheid met betrekking tot 

werk en verblyf beskik. 

• Die kandidaat mag nie oor enige vorige veroordelings van aggressiewe- of seksuele 

dade teen kinders beskik nie. 

• Die gevangene se gedrag en aanpassing in die gevangenis behoort van stabiliteit en 

goeie samewerking te getuig. 

• Die geval behoort deur die interne sowel as eksterne vakkundiges vir omskakeling 

aanbeveel te word. 

• Daar behoort by die gevangene 'n behoefte te bestaan wat bevestig dat omskepping 

van gevangenisstraf in korrektiewe toesig 'n begeerte is. 

o Die gevangene moet 'n Suid-Afrikaanse burger wees en binne die bedieningsarea 

van 'n korrektiewe toesigkantoor woonagtig wees. 

Die gevangene wat vir korrektiewe toesig wil kwalifiseer, behoort aan alle neergelegde 

kriteria te voldoen. Die voornemende toesiggeval se omstandighede sal eers deur 'n 

vakkundige beampte ondersoek word om vas te stel of aan die omskakelingsvereistes 

voldoen word. Omskakeling beteken nie dat alle gevangenes sender meer in die 

gemeenskap teruggeplaas gaan word sender dat daar aan die nodige keuringsprosesse 

vir goedkeuring voldoen is nie. 

Gevangenes wat ingevolge artikel 276(1)(i) van die Strafproseswet, Wet 51 van 1977, 

gewonnis is, word so spoedig moontlik na opname in die gevangenis vir omskepping 

van gevangenisstraf oorweeg (Handleiding GOB Hoofstuk VIII Departement van 

Korrektiewe Dienste: 36). Wanneer die omskakeling oorweeg word, word die 

voorsitter van die inrigtingskomitee of hoof: korrektiewe toesig die versekering gegee 

dat dit nie die gevangene enigsins sal benadeel nie. Dat die minimum aan

houdingstydperk nie die mees voordeligste opsie aan die gevangene bied nie. 

Aile artikel 276(1)(i)-gevalle vaar die Strafproseswet, Wet 51 van 1977, asook daardie 

gevalle wat deur die Inrigtingskomitee as nie-geskikte kandidate geldentifiseer is word 
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aan die hoof van korrektiewe toesig vir verdere oorweging voorgele. Oinskakeling en 

die identifisering van potensiele omskeppingsgevalle is die inrigtingskomitee se 

verantwoordelikheid. Hierdie komitee le 'n beedigde verslag voor oor alle aspekte wat 

in die assesseringsverslag is, voordat 'n aanbeveling aan die hoof van die gevangenis 

vir kommentaar en goedkeuring voorgele word. As die hoof van die gevangenis van 

mening is dat die gevangene vir omskakeling van vonnis kwalifiseer, word 'n verslag 

aan die hoof van korrektiewe toesig voorsien. 

Alie aansoek vir oorweging van die omskepping van gevangenisstraf in korrektiewe 

toesig word na die inrigtingskomitee vir verdere hantering verwys. Omskepping sluit 

ook aansoeke in waar die gevangene self, of die familie, of enige ander instansie 

naihens die applikant aansoek doen. Hierdie aansoeke word via die hoof van die 

gevangenis gerig. 

6.6.11.l Moontlike probleme rakende die omskepping van 

gevangenisstraf in korrektiewe toesig 

• Gevangenisstraf kan ingevolge artikel l 76(1)(i) opgele word en ingevolge 

artikel 297 kan 'n opgeskorte ofuitgestelde vonnis opgele word. Die volgende 

vonnis kan byvoorbeeld van toepassing gemaak word. 

"12 maande gevangenisstraf ingevolge artikel 276(l)(i) waarvan ses maande 

voorwaardelik vir vyf jaar opgeskort word". 

Gevangenisstraf ingevolge artikel 276(1)(i) verskil niks van tronkstraf 

ingevolge artikel 276(1)(b) nie, maar in eersgenoemde geval moet die 

inrigtingstraf in korrektiewe toesig omskep word. 

Opskorting, geheel of gedeeltelik, van gevangenisstraf ingevolge 

artikel 276(1)(i) verwys na "vonnis", sodat straf opgeskort kan word. 

• Artikel 276(1 )(i) gevangenisstraf kan samelopend met ander gevangenisstraf 

soos ingevolge artikel .280(2) gelas uitgedien word. 
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Artikel 276(I)(i) gevangenisstraf is niks anders as gewone tronkstraf nie en 

daar is geen beletsel om ingevolge artikel 280(2) 'n samelopende vonnis te 

gelas nie. 'n Beskuldigde wat byvoorbeeld besig is om nege maande ge

vangenisstraf uit te dien, word op 'n .verdere aanklag 12 maande 

gevangenisstraf ingevolge artikel 276(I)(i) opgele. Laasgenoemde 

gevangenisstraf kan samelopend met eersgenoemde, indien die hof <lit 

ingevolge artikel 280(2) sou gelas, uitgedien word. 

• Gevolglik kan korrektiewe toesig wat ingevolge artikel 276(I)(h) opgele is, 

ingevole artikel 297 opgeskort ofuitgestel word. 

Artikel 297 verwys slegs na "vonnis" sodat basies emge bevoegde straf -

insluitende korrektiewe toesig - opgeskort ofuitgestuur kan word. 

Hierdie uitleg kan probleme oplewer wanneer opskortingsvoorwaardes 

verbreek word en daar word 'n aansoek gerig dat die opgeskorte korrektiewe 

toesig in werking gestel word. Die omstandighede wat aanvanklik geheers het 

en die korrektiewe beampte beweeg het om korrektiewe toesig aan te beveel 

kon so drasties verander het dat hierdie vonnisopsie nou nie meer die korrekte 

straf is nie, of dat daar nou nie meer uitvoering gegee kan word aan die 

korrektiewe toesig nie omdat 'n beskuldigde besig is om gevangenisstraf uit te 

di en. 

Daar kan geredeneer word dat die korrektiewe toesig maar in werking gestel 

kan word, ongeag of die beskuldigde besig is om direkte gevangenisstraf uit te 

dien. Die korrektiewe toesig sal dan eers in werking tree wanneer die 

beskuldigde uit die gevangenis ontslaan word, wat die volgende vraag laat 

ontstaan naamlik: 

• Begin 'n bevel om korrektiewe toesig uit te dien saam met direkte 

gevangenisstraf wanneer dit ingevolge artikel 276(l)(h) of artikel 276(l)(i) 

opgele is. 

Hierdie vraag is problematies omdat vasgestel moet word wanneer korrektiewe 

toesig begin en wanneer die gevangenisstraf voltooi is. 'n Beskuldigde word 
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byvoorbeeld gevonms tot 12 maande gevangenisstraf ingevolge 

artikel 276{l)(i) plus 'n verdere 12 maande korrektiewe toesig ingevolge 

artikel 276{l)(h). As die beskuldigde nou ses maande van eersgenoemde 

uitgedien het en die oorblywende gedeelte in korrektiewe toesig omskep word, 

ontstaan die volgende vrae: 

• Word die oorblywende omskepte ses maande samelopend met die 

12 maande korrektiewe toesig uitgedien of agtereenvolgend? 

• Indien agtereenvolgend, word eers die ses maande en daarna die 12 maande 

of andersom uitgedien of word die tydperke eenvoudig bymekaar gevoeg 

en as 18 maande korrektiewe toesig beskou? 

Vrae ontstaan ook oor wat die posisie is waar korrektiewe toesig op meer as een 

aanklag opgele word. 'n Persoon word byvoorbeeld op elk van twee aanklagtes 

van diefstal tot 12 maande gevangenisstraf gevonnis wat voorwaardelik vir vyf jaar 

opgeskort word. Hierbenewens word hy op elke aanklag 'n verdere ses maande 

korrektiewe toesig opgele. Word korrektiewe toesig nou tesame of die een na die 

antler uitgedien? 

As daar geredeneer word dat die twee tydperke agtereenvolgend uitgedien moet 

word, is dit onbillik aangesien oortreders dan meer korrektiewe toesig moet uitdien 

as wat die wetgewer toelaat. 'n Persoon word byvoorbeeld tot vyf jaar 

gevangenisstraf ingevolge artikel 276(1)(i) gevonnis plus 'n verdere drie jaar 

korrektiewe toesig. Na verloop van een jaar word die oorblywende vier jaar in 

korrektiewe toesig omskep, wat dan beteken dat die persoon vier jaar plus drie jaar 

(dit wil se sewe jaar) korrektiewe toesig moet uitdien. Die wetgewer het dit nie so 

bedoel nie. 

Hierdie probleem kan verder uitkring wanneer daar met meer dan een aanklag 

gewerk word en die vraag gevra word ofkorrektiewe toesig as globale strafvir alle 

aanklagtes opgele kan word. 
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Byvoorbeeld: 

• 'n Beskuldigde word skuldig bevind aan agt aanklagtes van bedrog. Kan 

een jaar korrektiewe toesig op elke aanklag opgele word? So 'n vonnis sal 

strydig wees met die bedoeling van die wetgewer en die aanklagte sal 

saamgeneem moet word vir die oplegging van korrektiewe toesig. 

• 'n Persoon word op verskeie aanklagte opgeskorte gevangenisstraf opgele. 

Kan aanklagte as 'n eenheid geneem word en korrektiewe toesig globaal 

opgele word. Of moet die korrektiewe toesig slegs aan een aanklag 

gekoppel word. Byvoorbeeld op elk van die 12 aanklagtes van bedrog drie 

maande gevangenisstraf wat voorwaardelik opgeskort word vir vyf jaar. 

Daarbenewens word aanklagtes een en twee saamgeneem en word 'n 

verdere 12 maande korrektiewe toesig opgele. 

'n Oplossing vir die probleme sal grootliks deur Iogika, regverdigheid en billikheid 

beheer word. 

• Of gevangenisstraf wat ingevolge artikel 276(1) opgele word, deelbaar is 

Is die volgende vonnis byvoorbeeld toelaatbaar: 

GI 12 maande gevangenisstraf waarvan drie maande ingevolge 

artikel 276(1)(h) en nege maande ingevolge artikel 276(1)(i) opgele word. 

• 18 maande gevangenisstraf waarvan 12 maande voorwaardelik opgeskort 

word, wat saamgestel word uit ses maande ingevolge artikel 276(1 )(h) en 

ses maande ingevolge artikel 276( 1 )(i). 

• Kan gevangenisstraf ingevolge artikel 276(1)(i) as alternatief tot 'n boete 

opgele word ongeag die feit dat artikel 287(4) die kommissaris die bevoegheid 

verleen om dit as sodanig te beskou? 

Die woorde van artikel 287(4) lei: "Tensy die hof ... anders gelas". Hierdie 

artikel dui daarop dat die hof die bevoegheid van die kommissaris kan teengaan 

deur dit uitdruklik uit te sluit of deur die alternatiewe gevangenisstraf ingevolge 

artikel 276(1 )(b) op te le. 

Byvoorbeeld: 



274 

• 'n Boete van RI 200 of drie maande gevangenisstraf inaar by die 

wanbetaling van die boete kan die vonnis nie in korrektiewe toesig omskep 

word nie. 

• 'n Boete van RI 200 of drie maande gevangenisstraf ingevolge 

artikel 276(1)(b) kan die kommissaris die beskuldigde vir drie maande 

aanhou indien die boete nie betaal is nie. 

Die pos1s1e 1s dan wanneer 'n hof nie aandui ingevolge watter artikel die 

alternatiewe gevangenisstraf opgele is nie, of artikel 287(4)(a) juis in hierdie 

situasie aangewend kan word wanneer die kommissaris dit sou beskou as 'n 

aanduiding dat die diskresie ten gunse van die omskepping in korrektiewe toesig 

mag wees. 

'n Verdere vonnisopsie is dat wanneer daar 'n direkte gevangenisstraf opgele is en 

dit word nie aangedui of artikel 276(l)(b) of artikel 276(I)(i) toegepas is nie, kan 

korrektiewe toesig oorweeg word. Daarom is dit van uiterste belang dat 'n 

beskuldigde 'n kandidaat vir korrektiewe toesig moet wees alvorens die bepaling 

gemaak word. 

Dieselfde probleem kan voorkom wanneer 'n beskuldigde voorheen opgeskorte 

gevangenisstraf opgele is, sander verwysing na of artikel 276(1)(b) of 276(1)(i) 

uitgedien moet word. Die aanbeveling is dan wanneer gevangenisstraf, hetsy dit 

direk of as altematief tot 'n boete opgele word, dit met verwysing na of 

artikel 276(1)(b) of276(1)(i) gedoen moet word. 

• Tot watter mate kan korrektiewe toesig opgele word wanneer 'n wet 'n 

verpligte vonnis voorskryf? 

Die vraag wat hier ontstaan is of korrektiewe toesig as straf opgele kan word 

waar 'n wet 'n bepaalde straf voorskryf byvoorbeeld ingevolge artikel 27(1) 

van die Polisiewet, Wet 7 van I958, wat direkte gevangenisstraf voorskryf 

Hierdie is gevangenisstraf wat ingevolge artikel 276(1) of 276(I)(i) van die 

strafproseswet opgele, Is. Die gevangenisstraf wat ingevolge artikel 27(1) van 
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gemelde Polisiewet opgele is, ingevolge artikel 297 van die Strafproseswet 

opgeskort is, word ingevolge artikel 297 (l)(a)(i)(ccA) in korrektiewe toesig as 

voorwaarde by so 'n opskorting bygevoeg. Hierdie omskepping beteken dat 

korrektiewe toesig onder die omstandighede op 'n indirekte wyse opgele kan 

word bo en behalwe die verpligte gevangenisstrafwat opgele kan word. 

Artikel 276(1) se inleidende woorde lees soos volg: 

"Behoudens die bepalings van die Strafproseswet, Wet 51 van 1977 en van 'n 

ander wat ... kan die volgende strawwe iemand opgele word". 

Artikel 276 en enige antler statutere strafbepaling kwalifiseer nie net nie maar 

komplementeer mekaar ook sodat, behalwe die straf wat voorgeskryf word, 

enige antler straf ingevolge artikel 276 ook opgele kan word, solank die 

statutere strafbepaling of ander bepalings in die Strafproseswet dit net rue 

verbied nie. Daarom kan korrektiewe toesig onder die omstandighede wel 

opgele word. 

Artikel 276(3)(a) staaf hierdie argument en magtig die ople van korrektiewe 

toesig tesame met verpligte gevangenisstraf 

~ by die verbreking van korrektiewe toesig, kan die hele vonnis vervang of 

gewysig word of slegs die korrektiewe toesig gedeelte. 

Byvoorbeeld: 

'n Persoon word gevonnis tot ses maande gevangenisstraf ingevolge 

artikel 276(1)(b) wat voorwaardelik opgeskort word asook tot 12 maande 

korrektiewe toesig. Na verloop van tyd vind verbreking van die korrektiewe 

toesig voowaardes plaas en die hof heroorweeg die vonnis ingevolge artikel 

276A(4). Die hof kan dan die totale vonnis wysig of slegs die korrektiewe 

toesig gedeelte. 

Artikel 276A(4) lees soos volg: 

'n Hof wat 'n persoon 'n straf soos in subartikel (1) of (2) bedoel opgele het, 

kan te enige tyd, daardie straf heroorweeg en 'n antler gepaste straf ople. 
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Die woorde "daardie straf' verwys na subartikel (1) of (2) sodat die hof slegs 

die korrektiewe toesig gedeelte sou kon wysig of vervang. Hierdie uitleg is 

vatbaar vir kritiek en die wetgewer behoort die artikel so te wysig <lat daar 

sonder twyfel met die hele vonnis ingemeng kanword. 

• Kan appelborg betaal word by 'n appel teen 'n vonnis van korrektiewe toesig 

en word die vonnis daardeur opgeskort? 

Artikel 309(4)(b) en 307 kragtens die Strafproseswet, Wet 51van1977, beheer 

die beginsels met betrekking tot borg by appel. 

Artikel 307(1) bepaal uitdruklik dat die tenuitvoerlegging van 'n vonnis, dit 

sluit dus korrektiewe toesig in, nie opgeskort word, tensy die hof "die 

veroordeelde persoon op borgtog "vrylaat". 

By die oplegging van korrektiewe toesig is daar nooit sprake van "vrylating" in 

die werklike sin van die woord nie, sodat borgtog nooit ter sprake kan wees en 

die vonnis dus nie opgeskort kan word nie. 

o Kan 'n beskuldigde aan wie korrektiewe toesig opgele is en wat weens 

omstandighede buite sy beheer nie meer daarmee kan voortgaan nie, die hof 

nader vir 'n gewysigde bevel? 

Die situasie kan ontstaan waar 'n beskuldigde byvoorbeeld siek word, verplaas 

word of moet weggaan om 'n kursus by te woon en noodwendig nie met 

korrektiewe toesig kan voortgaan nie. In so 'n geval kan die beskuldigde of sy 

regsverteenwoordiger die hof nader. 

Artikel 84(B) van die Wet op Gevangenisse, Wet 8 van 1959, of artikel 276A 

van die Strafproseswet, Wet 51 van 1977, beantwoord nie hierdie vraag nie. 

Inteendeel, dit lyk of hierdie artikels net aan die kommissaris of die 

proefbeampte die reg gee om die hof te nader. 
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'n Beskuldigde behoort tog wel die hof om hulp te kan nader. Die hof op sy 

beurt kan of die kommissaris of die proefbeampte se hulp inroep by die 

oorweging van die aansoek. 

• Kan korrektiewe toesig opgele word waar 'n proefbeampte <lit aanbeveel 

sender raadpleging van die korrektiewe beampte? 

Die proefbeampte en ook die korrektiewe beampte se medewerking behoort 

verkry te word vir die opstel van die verslag as dit moontlik is. 

• Kan korrektiewe toesig opgele word selfs waar 'n proefbeampte of korrektiewe 

beampte <lit nie aanbeveel nie? 

Daar sal baie goeie motivering moet bestaan om buite die aanbeveling van die 

korrektiewe beampte of proefbeampte vonnis op te le. Mikel 276A(l)(a) van 

die Strafproseswet, Wet 51 van 1977 vereis slegs 'n verslag van of die 

korrektiewe beampte of proefbeampte maar nie noodwendig 'n verslag waarin 

korrektiewe toesig aanbeveel word nie. 

Waar korrektiewe toesig ingevolge 296(1)(i)(ccA) as voorwaarde by 'n 

opgeskorte vonnis opgele word, word nie 'n verslag van 6f die korrektiewe 

beampte 6f proefbeampte vereis nie. 

Genoemde vrae word deur landdros FFJ Louw van Bellville in "Die Landdros" 

beredeneer. Hieruit is <lit duidelik <lat daar verskeie vrae bestaan rondom die 

ople van en die omskepping van gevangenisstraf in korrektiewe toesig. Vrae 

soos hierdie kan moontlik deur uitsprake van die Hooggeregshof getoets word. 

Die moontheid van omskepping van gevangenisstraf in korrektiewe toesig 

verseker <lat alle gevangenes kandidate daarvoor is as daar aan bepaalde 

neergelegde vereistes voldoen word. 

6.6.12 Standaard Minimum Reels vir korrektiewe toesig 

Tydens die eerste kongres gedurende 1955 van die "United Nations on the Prevention 

of Crime and the Treatment of Offenders", is Standaard Minimum Reels aanvaar. Die 
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meeste lande in die wereld insluitende Suid-Afrika, aanvaar die riglyne rakende die 

aanhouding en behandeling van gevangenes. Die vraag is egter of die Standaard Reels 

ook vir gemeenskapsgebaseerde vonnisopsies geldig is. 

Gedurende 1988 het die "International Penal and Penitentiary Foundation" se lede die 

Standaard Reels vir bespreking ter tafel gele en vir kommentaar aangebied. Hierdie 

vergadering het te Tokio, Japan plaasgevind. Vandaar staan die reels as die "Tokio 

Reels" bekend wat deur die "United Nations Asia and Far East Institute (UNAFEI)" 

opgestel is. 

Gedurende November 1988 is die stel reels deur die "International Penal and 

Penitentiary Foundation" aanvaar wat as die Standaard Minimum Reels bekend staan 

en ook vir gemeenskapsgebaseerde vonnisopsies geldig is. Suid-Afrika was nie by die 

opstel van die Reels betrokke nie, maar ongeag daarvan, word die Reels deur die 

Departement van Korrektiewe Dienste onderskryf en is die standaarde in Wet 122 van 

1991 en Regulasies ingesluit. Die Standaard Minimum Reels word as riglyne vir 

korrektiewe beamptes beskou wat dit ten alle tye moet volg en nastreef 

Die Standaard Minimum Reels sluit onder andere die volgende riglyne in: 

• Daar mag geen diskriminerende elemente in die stelsel van korrektiewe toesig wees 

nie en die sisteem moet ten alle tye bo verdenking wees. Die stelsel word 

gelykwaardig vir alle bevolkingsgroepe binne dieselfde area woonagtig 

geimplementeer. 

• Optredes van korrektiewe beamptes moet ten alle tye bo verdenking wees en die 

korrektiewe toesigvoorwaardes moet binne die grense van haalbaarheid, billikheid 

en regverdigheid ressorteer. 

• Toesigvoorwaardes behoort van so 'n aard te wees dat die toesiggeval steeds 

genoemde regte kan uitoefen en toegang tot die howe en stemreg het. 
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' 
• Toesiggevalle se politieke- en siviele regte mag nie deur die stelsel benadeel word 

nie asook geen onnodige inbraak op familiebande he nie. Die geval mag nie in die 

openbaar verneder word nie omdat die stelsel hulpverlenend van aard moet wees. 

• Die privaatheid van 'n geval en familie moet gerespekteer word asook die 

vertroulikheid van sensitiewe inligting deurdat persoonlike gegewens nie aan die 

media verskaf mag word nie. 

• Die posisie van die toesiggeval behoort binne sosiale sekuriteitsisteem nooit 

geaffekteer te word nie. Die geval mag nie in 'n swakker posisie wees as gevolg 

van korrektiewe toesig nie en indien vir bystand gekwalifiseer word, moet daarom 

aansoek gedoen kan word. 

• Alie besluite rakende korrektiewe toesig word deur die veran.twoordelike instansie 

geneem. Die intrekking van korrektiewe toesig kan slegs deur die Departement 

van Korrektiewe Dienste gedoen word kragtens artikel 84C van Wet 122 van 

1991. 

• Maatreels kan slegs uitgevoer word namens of deur 'n agentskap wat deur die 

Departement van Korrektiewe Dienste daartoe gemagtig is. 'n Behoorlik 

geformuleerde klagte-prosedure word aan die toesiggeval beskikbaar gestel voor 

die intrekking van korrektiewe toesig. 

• Korrektiewe toesigmaatreels geskied in samewerking met en deur instemming van 

die geval wat reeds vanaf die voorverhoorstadium 'n aanvang geneem het. Hierdie 

instemming het spesiaal betrekking op behandeling, gemeenskapsdiens, 

opvoedingsprogramme en opleiding wat aangebied word. 

• Die toesiggeval behou die reg om advies in te win by enige party waarin vertroue 

gestel word of oor die uitoefening van regte wat geen beperking op die privaatreg 

plaas nie. 

o Waar van agentskappe gebruik gemaak word om korrektiewe toesig te behartig, 

voer die Departement van Korrektiewe Dienste gereelde inspeksies by die 

instansies uit. Inspeksies is om vas te stel of die agentskap binne die neergelegde 

reels en regulasies van korrektiewe toesig optree. 

• Korrektiewe toesig word sodanig uitgevoer dat die toesiggeval daardeur gehelp 

word om effektief in die gemeenskap te funksioneer. Die geval se werk, 
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bevorderingsmoontlikhede, vooruitsigte en gesins- en gemeenskapsbande mag op 

geen wyse deur korrektiewe toesig benadeel word nie. 

• Deur middel van korrektiewe toesig behoort die geval nie onnodig Iastig geval te 

word of die privaatheid geskend te word nie. Toesighoudingsmetodes behoort 

menslik toegepas te word en mag nooit misbruik word nie. 

• Korrektiewe toesigaksies behoort direk in verhouding tot die graad van die 

toesighouding te wees en vir die doel waarvoor dit benodig word. Die intensiteit 

van korrektiewe toesig behoort deur die korrektiewe beampte eerbiedig te word 

deur nie maksimum toe te pas wanneer medium voorgeskryf is nie. 

o Toesiggevalle het die reg tot toegang tot registers en/of ander dokumentasie as dit 

nodig sou wees en grondige rede(s) bestaan of as dit vennoed is dat toesig 

onregmatig toegepas word. 

• Korrektiewe toesigbeamptes is aanspreeklik aan 'n wettige instelling en waar 

vrywilligers gebruik word, word toesig slegs binne statuter gedelegeerde 

voorskrifte uitgevoer. 

• Korrektiewe toesig mag nooit ter bevordering van materiele gewin bedryfword nie 

en die Departement van Korrektiewe Dienste is in beheer van dienslewering. 

Instansies wat die stelsel vir winsbejag wil benut, mag nooit daarin toegelaat word 

rue. 

Bo en behalwe die lasgewing wat korrektiewe toesig magtig, ontvang die 

toesiggeval 'n stel dokumente in die taal wat vir die toesigling verstaanbaar is. Die 

dokumentasie moet die volgende inligting bevat: 

• toesigvereistes 

• roetineprosedure 

• frekwensie van kontakte 

• verwagtinge 

• prosedures vir die hantering van onbevredigende optrede, en 

• klagteprosedures van korrektiewe toesig wat bekend gemaak is. 
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Hierdie inligting van die dokument word ook mondelings met die toesiggeval 

deurgwerk. 

• Gemeeskapsdiens moet sinvol en betekenisvol asook sosiaal nuttig wees wat 

daarop ingestel wees om vaardighede van die toesiggeval te ontwikkel. 

• Werksomstandighede tydens gemeenskapsdiens behoort in lyn te wees met 

bestaande gesondheids- en veiligheidswetgewing. 

• Die leerinhoud van die toesiggeval is beperk tot gegewens wat met korrektiewe 

toesig verband hou en die inligting behoort betroubaar en objektief te wees. 

• Wanneer 'n toesiggeval nie met die inligting in die persoonlike leer saamstem 

nie, kan dit betwis word. 

• Die leerinhoud mag nie vemietig word voordat die juriciliese aangeleenthede 

afgehandel is nie asook nie binne twee jaar na afhandeling van toesigdienste nie. 

Bestaande voorskrifte oor die berging van leers moet gehoorsaam word. 

" Die toepassing van korrektiewe toesig behoort by individuele gevalle se 

behoeftes aan te pas en beamptes moet diskresionere bevoegdhede geniet 

sender dat dit tot ongelykheid in behandeling standaarde aanleiding gee. 

• Toesiggevalle behoort of mondelinge of skriftelike vertoe te kan rig oor enige 

belangrike aangeleentheid, maar veral oor die praktiese uitvoering van 

korrektiewe toesig. Die Departement van Korrektiewe Dienste kan 

voorsiening maak dat die toesiggeval met 'n verantwoordelike korrektiewe 

beampte in krisisomstandighede kontak maak. 

o Waar die verantwoordelikheid aan 'n derde party of instansie oorgedra word 

om korrektiewe toesig te beoefen waarvoor daar statuter voorsiening gemaak 

is, moet die magte en bevoegdhede in ooreenkomste vasgele word. 

• Die instansie wat daartoe gemagtig is om korrektiewe toesig uit te voer, 

behoort die pligte, regte en verantwoordelikhede van die toesighoudende 

beampte vas te stel. Oor hierdie beamptes moet ook toesig gehou word om die 

taakuitvoering en standaarde van diens te monitor. 

• Die instansie wat korrektiewe toesig uitvoer, behoort uit staatsfondese vergoed 

te word en oor voldoende gelde te beskik om 'n behoorlike diens te lewer. 

Hierdie personeellede moet oor die regte persoonlikheidsamestelling beskik. 
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Die Departement van Korrektiewe Dienste is verantwoordelik v1r die 

toesighouding oor die dienslewering en befondsing van die totale diens. 

• Daar behoort ten alle tye voldoende personeel beskikbaar te wees om 

korrektiewe toesig behoorlik uit te voer. Hierdie personeel behoort oor die 

nodige kwalifikasies te beskik om die take uit te voer. 

• Die personeel moet oor die korrekte persepsie van hulle taak beskik en aan die 

etiese kodes voldoen wat 'n vereiste is vir die taakuitvoering. Hierdie 

professionele vaardighede behoort gereeld opgeskerp te word. 

• Benutting van vrywilligers word aangemoedig, maar hulle moet deur 

professionele persone bygestaan word. Die taakuitvoering behoort binne die 

vrywilliger se vermoens te wees en dit is aan dieselfde etiese kodes onderworpe 

as die van korrektiewe beamptes. 

• Instansies wat korrektiewe toesig bedryf, behoort die verantwoordelikheid te 

neem om toe te sien dat 'n realistiese beeld van die gemeenskapsgebaseerde 

vonnisopsie daargestel word. 

• In beginsel behoort die toesiggeval nie vir korrektiewe toesig te betaal nie, 

maar waar daar wel oor die nodige finansiele vermoens beskik word, kan 

sodanige versoek gerig word. Sorg moet gedra word dat die toesiggeval nie 

finansieel onregverdig benadeel word nie. 

• Onpartydige meganismes moet geskep word waar klagtes teen die uitvoerende 

instansie gele kan word wat die volgende mag insluit: 

• gebrek aan 'n bepaalde faset van korrektiewe toesig 

• gebrekkige uitvoering van korrektiewe toesig. 

Die klagtes en prosedures behoort eenvoudig te wees sodat dit spoedig en 

sender onnodige vertraging aangehoor en afgehandel kan word. 

Die klagtesinstansie behoort oor magte te beskik om op eie inisiatief 

korrektiewe toesig op te skort en selfs die hof of kommissaris tot die 

opskorting te magtig. 
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• Die klagtesinstansie behoort die klaer se kant aan te hoor en Clie van ander 

partye asook verdere inligting van ander bronne in te samel. Beide partye se 

saak moet gestel kan word voordat daar 'n bevinding gemaak word. 

• 'n Regmatige klagte behoort sonder enige vertraging tot 'n aanpassing of 

regstelling of herstelling van die wyse waarop korrektiewe toesig uitgevoer 

word, aanleiding te gee. Die regstellende aksies word dan aan die uitvoerende 

instansie oorgedra. 

• Die voorwaardes van korrektiewe toesig behoort uitgevoer te word sonder dat 

daar enige twyfel by partye oor die toepassing daarvan bestaan. 

• As addisionele voorwaardes ofverpligtinge by die korrektiewe toesig bygevoeg 

word, behoort dit so geformuleer te word dat daar ~een twyfel oor die 

uitvoering daarvan bestaan nie. 

• Voordat die oorspronklike of addisionele voorwaardes toegepas word, behoort 

'n afskrif daarvan aan die toesiggeval oorhandig te word wat ook mondelings 

verduidelik word. 

• By die verstryking van die voorwaardes behoort 'n behoorlike verslag opgestel 

te word met alle tersaaklike detail wat by die hof ingedien kan word met die 

herroeping van korrektiewe toesig. 

&i Die verbreking van voorwaardes is op sigself nie 'n kriminele oortreding nie. 

• Die instansie wat verantwoordelik is vir die toepassing van korrektiewe 

toesigvoorwaardes behoort ook die herroeping en verbrekingsprosedures te 

hanteer. 

• Voordat 'n besluit geneem word om korrektiewe toesig te herroep, behoort die 

toesiggeval insae in die tersaaklike dokumentasie te verkry wat 'n geleentheid 

is om die gebeure te herleef 

• Met die herroeping van korrektiewe toesig, word daar na ander maatreels ook 

gekyk asook tot watter mate dit wel nagekom is. Daama kan oorweging aan 

altematiewe sanksiemaatreels geskenk word (Standaard Minimum Reels: 

Departement van Korrektiewe Dienste). 
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Hierdie Standaard Minimum Reels is internasionaal aanvaarbaar en Suid-Afrika het 

ook korrektiewe toesig op die menseregte platform geplaas waarby billikheid, 

regverdigheid en objektiwiteit ingebou is. Die re_§ 

maksimum gwaarborg en alle meganismes tot die b 

om regverdig binne die gemeenskap te rehabiliteer. 

se voordeel aangewend word sonder benadeling var 

Ruim geleentheid word gegun om van afwykende . 

'n regverdige sisteem. Hierdie sisteem van ko1 

sanksiemaatreel nie, maar plaas ook die onus 01 

neergelegde riglyne te rehabiliteer. 

Binne die korrektiewe toesigsisteem kan die toesi! 

word nie omdat menseregte ten alle tye beskerm i 

geleentheid aan die toesighoudende instansie om ko1 

gesag uit te voer. 

Geleentheid word aan die instansie gebied om op ' 

die vonnisopsie toe te pas. Die minimum standaarc 

instansie omdat die toesiggeval toegang tot neutral 

stel waaroor 'n dispuut ontstaan. Albei partye wor 

saak te stel tydens die dispuut. 

Met die Standaard Minimum Reels is 

gemeenskapsgebaseerde vonnisopsie op 'n gesond( 

Elke party weet wat om te verwag of watter regte 

regverdig besleg kan word. 
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Die toesiggeval het die reg van toegang tot advies en bystand indieh dit benodig 

word om 'n dispuut te beding. Daarom kan aan die einde van korrektiewe toesig 

nooit te kenne gegee word dat 'n geval of onredelik of onregverdig of onmenslik 

behandel is nie. Die regte wat gewaarborg is, bied die geleentheid om verskille 

objektief op te los. Korrektiewe toesig vind plaas binne redelik aanvaarbare perke 

wat toeganklik is en wat tot eerlike oplossing van probleme aangewend kan word. 

Korrektiewe toesig word met die Standaard Minimum Reels met internasionale 

aanvaarbare beginsels op 'n menseregte grondslag gevestig wat met gesag 

toegepas kan word. Geen onbillike praktyke behoort daarom voor te kom nie. 

6.6.13 Klagtes en versoek van die toesiggeval 

Enige geval wat onder korrektiewe toesig verkeer, het die reg om 'n klagte ofversoek 

oor enige grief by die korrektiewe toesigkantoor in te dien. 

Wanneer klagtes of versoeke nie van 'n ernstige aard is nie, word toesigvoorwaardes 

nie daardeur bei'nvloed nie en kan dit spoedig afgehandel word. Al die betrokke partye 

soos die toesiggeval en die korrektiewe toesigbeampte kan relevante inligting verskaf 

Indien tot 'n beslissing geraak is, kan die klaer telefonies of mondelings van die uitslag 

in kennis gestel word. 

As die klagte van so 'n aard is dat die toesigvoorwaardes moontlik gewysig moet 

word, of van 'n meer ernstige aard is, kan dit skriftelik by die korrektiewe 

toesigkantoor ingedien word. Die klagte ofversoek word deur die klaer ingedien of by 

die hoof van korrektiewe toesig of by die aanmeldingskantoor of die verantwoordelike 

beampte wat oor die administratiewe bevoegdhede vir die taak beskik. 

Volgens die Handleiding GOS. (Hoofstuk VIII Departement van Korrektiewe Dienste: 

41-42) word die volgende prosedures gevolg: 
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• Die versoek of klagte word m die voorgeskrewe register aangeteken wat die 

volgende inligting bevat: 

• korrektiewe toesignommer 

• van en voorletters van die klaer 

• aard van die klagte 

o aan wie die klagte toegewys is vir hantering 

• wanneer die ondersoek afgehandel moet wees 

• handtekening van die toesighoudende beampte 

o nasiener wat die hoof van korrektiewe toesig is 

• handtekening van klaer. 

• Die toesiggeval word skriftelik verwys na die korrektiewe beampte wat die 

aangeleentheid gaan hanteer en wat verantwoordelikheid vir afhandeling daarvan 

aanvaar. 

• As die klagte of versoek gepaard gaan met die wysiging van voorwaardes, moet dit 

gesteun word deur die hoof van korrektiewe toesig wat 'n beslissing maak en dit 

aan die geval oordra. 

• Wanneer die hoof van korrektiewe toesig nie die verandering van die korrektiewe 

toesigvoorwaardes steun nie, word dit nogtans skriftelik of mondelings aan die 

geval oorgedra. As die saak afgehandel is en die geval is tevrede, word die saak as 

afgehandel beskou en die klaer word daarvan in kennis gestel. 

• As die toesiggeval steeds ontevrede is met die uitslag of beslissing, moet die klaer 

dit skriftelik aandui. Die beswaar met alle relevante en gepaardgaande 

korrespondensie van die hoof van korrektiewe toesig, word aan die bevelvoerende 

offisier of bevelvoerder vir 'n beslissing deurgestuur. 

• Die bevelvoerder beslis oor enige klagte of versoek van ernstige aard en 

kommunikeer weer met die hoof van korrektiewe toesig oor die beslissing wat 

gemaak is. 

• Na afhandeling van die klagte of versoek, word die klaer skriftelik ingelig en alle 

relevante korrespondensie word geliasseer en die uitslag word in die register 

aangebring. 
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• Die Register: Klagte/Vertoe word weekliks deur die hoof van korrektiewe toesig 

nagesien wat die nodige aantekeninge, daarin aanbring. 

Klagtes en vertoe van die toesiggeval word met die nodige ems hanteer. Daar word na 

oplossings en beslissings gesoek wat vir alle partye tevrede stel, sover as moontlik. 

Die klagtes word volgens die aard en graad daarvan hanteer omdat nie almal ewe 

ernstig is nie. 

Die hoof van korrektiwe toesig vergewis horn weekliks van watter vordering met elke 

klagte gemaak is. Klagtes behoort nie bloot as onbenullig of onbelangrik afgemaak te 

word nie en aan almal, ongeag die omvang moet die nodige aandag geskenk word. 

Die griewe-prosedure behels regte en verpligtinge van die toesiggeval wat verduidelik 

moet word by die ontvangs van die klagte. Die verpligtinge is net so belangrik as die 

regte waaroor 'n geval beskik. 

Omdat sekere persoonlikhede meer geneig is as antler om te kla, behoort elke klagte 

op meriete hanteer te word. Klagtes behoort redelik en regverdig te wees en die toets 

hiervoor is dat 'n redelike persoon onder dieselfde omstandighede sou gekla het 

(Handleiding GOB Hoofstuk VIII Departement van Korrektiewe Dienste: 43). 

Elke klagte word in die lig gesien dat dit met die nodige ems hanteer en ondersoek 

gaan word. Die ondersoek van 'n klagte ofversoek veroorsaak nie 'n onderbreking in 

die korrektiewe toesig nie. Gevolglik behoort 'n klagte-ondersoek nie gebruik te word 

om tydelik van verpligtinge ontslae te raak nie. Elke dag moet ten voile benut word 

gedurende die korrektiewe toesigtydperk. 

6.6.14 Oorplasing van 'n geval na 'n ander kantoor 

Wanneer 'n toesiggeval vanuit een gebied na 'n antler verhuis, word die korre~tiewe 

toesig voortgesit. Die geval doen by die korrektiewe toesigkantoor aansoek vir 
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oorplasing en die volgende prosedures word ingevolge die Handleiding GOB 

(Hoofstuk VIII Departement van Korrektiewe Dienste) gevolg: 

• Die korrektiewe toesigbeampte moet die aansoek nagaan en met die geval 

bespreek asook die volgende feite insamel: 

• wat is die redes vir die aansoek 

• of daar fasiliteite vir korrektiewe toesig by die plek waarheen verhuis word, 

beskikbaar is 

• of die voorwaardes voortgesit kan word deur die korrektiewe 

toesigkantoor waarheen oorplasing geskied 

• of van die voorwaardes gewysig moet word 

• of daar enige ander faktore teenwoordig is wat korrektiewe toesig mag 

belnvloed. 

• Nadat al die tersaaklike inligting ingesamel is, behoort oorweeg te word of die 

aansoek wel meriete het. Die korrektiewe toesigbeampte beveel daarna by die 

hoof van korrektiewe toesig die wenslikheid aldan nie van die aansoek aan. 

Die hoof gee sy finale beslissing in die verband. 

• As die hoof van korrektiewe toesig die aansoek goedkeur, moet die 

korrektiewe toesigbeampte 'n verslag opstel en reelings vir die oorplasing tref 

• Reelings word getref vir die datum en tyd wanneer die toesiggeval by die ander 

korrektiewe toesigkantoor moet aanmeld asook vir enige ander maatreels wat 

nodig mag wees. Die geval onderneem dat die oorplasing op eie koste geskied 

en word oor die prosedure en gevolge wat dit inhou, ingelig. 

• Indien die geval nog by een of ander program of by gemeenskapsdiens 

ingeskakel is, word dit by die "nuwe" standplaas voortgesit. Die instansie wat 

die programme asook die gemeenskapsdiens aanbied, word daarvan in kennis 

gestel. 

• Die oorplasingsdokumente word in drievoud voltooi en uitgereik en een afskrif 

word aan die toesiggeval oorhandig, een word aan die ander instansie gestuur 

en 'n afskrif word geliasseer. Die hoof van die aanmelingsafdeling stuur die 

nodige dokumentasie aan die betrokke kantoor. 
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• Met die toesiggeval se aanmelding by die "nuwe" korrektiewe toesigkantoor, 

word die afskrif van die oorplasingdokumente by die aanmeldingsbeampte vir 

rekorddoeleindes ingedien. 

• lndien toesiggeval versuim om op die bepaalde datum en tyd by die ander 

kantoor aan te meld sonder 'n aanvaarbare rede, reik die betrokke hoof van 

korrektiewe toesig 'n lasbriefvir inhegtenisneming uit. 

Dieselfde prosedures volg hierna as in gevalle wanneer die voorwaardes verbreek is 

(Handleiding GOB Hoofstuk VIII Departement van Korrektiewe Dienste: 44-46). 

6.6.15 Prosedures nadat die toesigperiode verstryk het 

Die lid in beheer van die aanmeldingskantoor stel die korrektiewe toesigbeampte in 

kennis een maand voor die verstryking van die toesigperiode. Aksies word dan in 

werking gestel om die geval van die korrektiewe toesigvoorwaardes te onthef 

Wanneer die verstrykingsdatum aanbreek, is die toesiggeval outomaties van die 

wetsbepalings en alle verpligtinge wat daarmee saamhang, onthef Die leer van die 

geval word gesluit en volgens voorskrif bewaar (Handleiding GOB Hoofstuk VIII 

Departement van Korrektiewe Dienste: 47). 

6.6.16 Ontheffing van die vonnis van korrektiewe toesig 

Die toesiggeval begin die vonnis uitdien op die dag, soos deur die hof of op die lasbrief 

verstrek, bepaal is. Onderbreking van die vonnis vind net plaas as die oortreder in 

hegtenis geneem is of in aanhouding verkeer wanneer die voorwaardes verbreek is of 

weer aan 'n misdaad skuldig bevind is. 'n Lasbrief word uitgereik vir die kansellasie 

van die tydperk wat die aantal dae weergee. As die geval deur die polisie aangehou is, 

maar onskuldig bevind is, word die tydperk by die toesigperiode van vonnisuitdiening 

in berekening gebring. 

Enige aantal dae wat nie uitgedien is nie, word by die vonnis van korrektiewe toesig vir 

ontheffingsdoeleindes bygetel. Geen afslag of strafvermindering word by korrektiewe 
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toesig toegestaan nie (Handleiding GOB Hoofstuk VIII Departement vari Korrektiewe 

Dienste: 49). 

Gevalle wat ingevolge 276(1 )(i) van die Strafproseswet, Wet 51 van 1977, tot 

korrektiewe toesig gevonnis is, kwalifiseer wet om afslag vir die tydperk wat daar in 

die gevangenis verkeer is. Die tydperk van korrektiewe toesig begin vanaf die datum 

van plasing onder die stelsel en met onvoorwaardelike datum van vrylating nadat 

strafvermindering en/of amnestie in aanmerking geneem is. 

6.6.17 Ontheffing 

Wanneer 'n toesiggeval al die korrektiewe toesigvoorwaardes nagekom het en die 

volle duur van die tydperk verstreke is, is die geval onthef 

As <lit bekend raak <lat 'n geval in hegtenis geneem is weens 'n oortreding, word die 

korrektiewe toesigbeampte daarvan verwittig. Indien die Suid-Afrikaanse Polisie 

bewus is <lat <lit 'n toesiggeval is, word die korrektiewe toesigkantoor skriftelik 

daarvan in kennis gestel. Die kantoor word ook van die uitslag van die hofsaak in 

kennis gestel. Indien die geval onskuldig bevind en ontslaan is, vind konsultasie deur 

die korrektiewe toesigkantoor met die geval plaas. Wanneer die toesiggeval in die 

gevangenis opgeneem is, stet die hoof van die gevangenis die hoof van korrektiewe 

toesig daarvan in kennis. Laasgenoemde besluit dan oor die ontheffing van die geval 

(Handleiding GOB Hoofstuk VIII Departement van Korrektiewe Dienste: 48-50). 

6.6.18 Aanstelling en benutting van vrywilligers 

Die bevelvoerder kan op aanbeveling van die hoof van korrektiewe toesig soveel 

vrywilligers werf en aanstel as wat nodig is om met korrektiewe toesig behulpsaam te 

wees. 

Vrywilligers word normaalweg benut om programme aan te bied en met die 

moniteringsfunksie behulpsaam te wees. 'n Persoon wat graag as vrywilliger deur die 
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Departement van Korrektiewe Dienste aangestel wil word en daarvoor aansoek doen 

word aan keuring onderwerp. Die volgende kriteria word in aanmerking geneem: 

• die volwassenheid van die persoon 

• die emosionele stabiliteit van die aansoeker 

• die persoon se verantwoordelikheidsin 

o die gemotiveerdheid van die kandidaat 

• die kennis wat oor hulpbronne in die gemeenskap teenwoordig is 

• die aansoeker se kommunikasievermoe 

• die toepaslike ondervinding op die terrein 

• die persoon se geletterdheid en skolastiese opleiding 

• sy bereidwilligheid om waar nodig die toepaslike opleiding te ondergaan 

(Handleiding GOB Hoofstuk VIII Departement van Korrektiewe Dienste). 

Voornemende vrywilligers word aan streng keuring onderwerp en nie elke persoon wat 

bereidwillig is, word aangestel nie. Die aanstelling van vrywilligers is onderhewig aan 

die suksesvolle deurloop van 'n opleidingskursus of spesiale magtiging om vrystelling 

te verkry. As daar aan al die vereistes voldoen is, word 'n aanstellingsertifikaat aan die 

suksesvolle kandidaat oorhandig waarop die pligte uiteengesit is. 'n Afskrif van die 

aanstellingsertifikaat word aan die hoof van korrektiewe toesig gestuur en by die 

personeelkantoor vir rekorddoeleindes bewaar. 

Die opleiding van vrywilligers het ten doel om aansoekers met die nodige kennis en 

vaardighede toe te rus en te verseker dat die korrekte gesindheid ontwikkel word. As 

die hoof van korrektiewe toesig van mening is dat 'n persoon 'n geskikte kandidaat is 

en die opleidingskursus suksesvol deurloop is, word diesulkes as vrywilligers van die 

Departement van Korrektiewe Dienste aangestel. 

Die hoof van korrektiewe toesig verleen toestemming dat persone met toepaslike 

ondervinding of kwalifikasies van die opleidingskursus vrygestel word. Hierdie 
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persone word steeds aan die keuringsproses onderwerp en word op die hbogte gebring 

wat van vrywilligers verwag word. Onderhoudvoering met 'n voomemende vrywillige 

is belangrik sodat die ware motief vir aanstelling ondersoek kan word. Geskiktheid 

van kandidate behoort deeglik ondersoek te word om 'n korrekte aanstelling te maak. 

'n Register oor vrywilligers wat deur die hoof van korrektiewe toesig ingestel en 

bygehou word, bevat die volgende besonderhede: 

• die voile name en van van die persoon 

• die identiteitsnommer van die vrywilliger 

• die vaste woon- en posadres van die persoon 

• die telefoonnommer 

• datum waarop die aanstellingsertifikaat aan die aansoeker uitg~reik is 

• die datum waarop die vrywilliger aangestel is 

e die geografiese gebied waarvoor die persoon aangestel is 

• ook die datum en rede(s) vir beediging van die aanstel. 

Rekordhouding van die vrywilliger is belangrik en behoort op datum gehou te word 

aangesien inligting voortdurend kan verander. Daar word aanvaar dat vrywilligers 

meestal afgetrede persone kan wees en daarom is 'n tydsfaktor aan die aanstelling 

gekoppel. 'n Leer word vir elke vrywilliger geopen en bygehou en alle tersaaklike 

dokumentasie word daarop bewaar wat die volgende insluit: 

• die aansoekvorm 

• 'n afskrifvan die opleidingsertikaat 

• 'n afskrif van die aanstellingsertifikaat 

• enige ander korrespondensie en aangeleenthede wat op die vrywilliger betrekking 

het soos vorderingsverslae oor dienslewering (Handleiding GOB Hoofstuk VIII 

Departement van Korrektiewe Dienste: 51-53). 

Die vrywilliger word deur middel van 'n identiteitskaart of aanstellingsbrief uitgeken. 

Die vrywilliger kan net die pligte en bevoegdhede uitoefen wat toegeken is en op die 

aanstellingsbrief voorkom. Hierdie aanstellingsbrief moet ten alle tye beskikbaar wees 
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en getoon word as daarna gevra word. Die benutting van vrywilligers by korrektiewe 

toesig is belangrik, maar die werk word met opdrag van ander direkte leiding asook 

toesig van die korrektiewe beampte verrig. Dit is 'n oortreding as die vrywilliger buite 

die neergelegde bevoegdhede optree. Die vrywilliger is· geregtig op vergoeding vir die 

uitgawes wat aangegaan is in die uitvoering van pligte. Daar word 'n ooreenkoms met 

die vrywilliger in die verband aangegaan. Bewyse moet gelewer word van 

noodsaaklike en redelike uitgawes wat aangegaan is. Die uitgawes moet verband hou 

met die uitvoering van pligte en aan die voorgeskrewe vereistes van eisindiening 

voldoen. Die eis word aan die hoof van korrektiewe toesig vir goedkeuring en 

magtiging vir uitbetaling voorgele. 

Met die aanstelling van die vrywilliger moet die hoof van korrektiewe toesig so ver as 

moontlik met elke vrywilliger 'n onderhoud voer waartydens diensbeeindiging ook 

bespreek word. Sodoende word die vrywilliger vooraf oor die datum van 

diensbeeindiging ingelig. As die vrywilliger voor die datum van diensbeeindiging 

bedank, behoort rede(s) daarvoor verstrek te word en daarna word die 

aanstellingsertifikaat ingetrek en gekanselleer en die persoonlike leer gesluit. 

Vrywilligers verrig die take slegs tydelik en kan waar nodig, heraangestel word. Aan 

die einde van elke dienstydperk word die posisie en situasie geevalueer, voor die 

aanstelling vir 'n verdere dienstermyn (Handleiding GOB Hoofstuk VIII Departement 

van Korrektiewe Dienste: 54-56). 

Vrywilligers kan die toesighoudingstake van die korrektiewe toesigbeampte 

vergemaklik as die take met ems en toewyding uitgevoer word. Indien die korrekte 

persoon as vrywilliger aangestel is, behoort daar nooit probleme te wees in die 

diensuitvoering nie. Die keuringsproses en seleksie is belangrik omdat die misplaasde 

persoon nie deur die opleidingskursus verander kan word nie. Die opleidingskursus is 

'n vermeerdering van kennis en verdieping van insig, maar is nie daar vir 
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persoonlikheidsverandering me. Die geskikte kandidaat kan slegs' in 'n beter 

vrywilliger ontwikkel word. 

6. 7 SAMEVA TTING 

Die praktiese toepassing van korrektiewe toesig in Suid-Afrika is nog in 'n interessante 

stadium omdat dit ongeveer sewe jaar bedryf word. Dus die stelsel is dus nog besig 

om te ontwikkel en verskeie aanpassings kan nog gemaak word, maar dat dit 

geweldige potensiaal inhou, word nie betwyfel nie. Korrektiewe toesig hou groot 

voordele vir die staat in en daar kan baie geleer word by Iande waar die stelsel alreeds 

veel !anger toegepas word. 

Die plaaslike omstandighede is egter uniek daarom moet korrektiewe toesig hier 'n eie 

karakter ontwikkel. Korrektiewe toesig gaan in Suid-Afrika ontwikkel en gevestig 

raak aangesien die Departement van Korrektiewe Dienste reeds 'n praktiese en 

werkbare handleiding opgestel het. Daarmee saam is die infrastruktuur geskep om die 

stelsel uit te bou, maar daar moet nie geskroom word om waar nodig aanpassings te 

maak as dit noodsaaklik is nie. 

In verskeie onstabiele gemeenskappe mag dit moeilik wees om korrektiewe toesig 

effektief toe te pas en uit te brei. Gemeenskapskorreksie (korrektiewe toesig) het 

reeds die nodige geloofwaardigheid onder die meeste gemeenskappe verkry, daarom 

neem die aanvraag na die vonnisopsie skerp toe. Die aanvraag na die <liens gaan 

spoedig die aanbod na dienslewering oortref Die uitbreiding van die <liens moet 

daarom tred hou met beskikbare mannekrag en die betrokkenheid van die gemeenskap 

wat mede-verantwoordelikheid daarvoor te aanvaar. 

Die werkloosheidsyfers en misdaadkoers het 'n invloed op die effektiewe beoefening 

van korrektiewe toesig. Sosio-politieke-ekonomiese omstandighede in Suid-Afrika is 

tans nog nie absoluut ideaal vir korrektiewe toesig nie veral weens die hoe voorkoms 

van misdaad en geweld. Met die oorbevolking van gevangenis is daar ruim geleentheid 
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vir die uitbreiding van korrektiewe toesig. Die ideate situasie sal moeilik gevind word, 

daarom is dit nou die aangewese tyd vir die uitbouing van die vonnisopsie. Indien 

hierdie kritieke situasie oorbrug kan word waar foute gemaak mag word en waaruit 

geleer kan word, het die vonnisopsie 'n goeie toekoms in Suid-Afrika. 

Die onderbou en steunstrukture om van korrektiewe toesig 'n sukses te maak, bestaan 

in Suid-Afrika maar moet net verder ontwikkel word. Hierdie land beskik oor die 

kundigheid alhoewel ervaring mag ontbreek, maar namate die ondervinding opgedoen 

word, sal verbetering plaasvind. Die ervaring van personeel gaan met die jare 

ontwikkel word, daarom le daar 'n bloeityd vir korrektiewe toesig voor. Namate die 

sosio-politieke-ekonomiese situasie in Suid-Afrika verbeter en wetkloosheid en die 

voorkoms van misdaad afneem, sal ideale omstandighede vir korrektiewe toesig 

materialiseer. Alhoewel daar na die ideate omstandighede gesoek word, gaan dit nie 

oornag gebeur nie daarom moet die geleentheid soos dit is ten volle benut word. 

Korrektiewe toesig is aanpasbaar (soepel volgens D van Z. van der Merwe) en daarom 

behoort enige situasie geskik te wees vir die uitbouing en uitvoering van die 

vonnisopsie. Met die praktiese handleiding oor gemeenskapskorreksie (korrektiewe 

toesig) beskik die beamptes van die Departement van Korrektiewe Dienste oor 'n 

hulpmiddel vir sinvolle opleiding in die vonnistoepassing. Die indiensopleiding wat 

deur die Departement van Korrektiewe Dienste aangebied word berei beamptes voor 

om die vonnisopsie effektief uit te voer en is van groot betekenis. Met die praktiese 

ervaring asook deeglike en voortgesette opleiding, kan beamptes die kundigheid 

ontwikkel om 'n goed beplande <liens aan die toesiggeval en gemeenskap te !ewer. 

Struikelblokke gaan wel ervaar word en vrae oor die nut van die dienslewering gaan 

gevra word, maar hieruit kan betekenisvolle oplossings deur deeglike ondersoeke na 

vore kom. 



HOOFSTUK7 

TOEPASSING VAN ASSESSERING IN KORREKTIEWE TOESIG 

7.1 lnleiding 

In hierdie hoofstuk word die keuring vir die geskiktheid van 'n korrektiewe 

toesigkandidaat, wat bekend staan as assessering bespreek. Aangesien assessering 

nie 'n eenmalige tegniek is nie kan dit as 'n proses getipeer word. Die proses begin 

tydens die eerste kontakmaking met 'n beskuldigde deur die korrektiewe beampte 

of proefbeampte. Tydens die opstel van 'n voorvonnisverslag word 

assesseringkriteria reeds ingesamel en sonder hierdie inligting is die proses 

nutteloos. Assessering vind veral aan die begin plaas, maar ,kan ook in verskeie 

fases uitgevoer word. 

Assesseringskriteria is die keuringsmateriaal om te bepaal watter risiko 'n oortreder 

vir die gemeenskap inhou en/of die beskuldigde baat sal vind by die vonnisopsie. 

Sonder betekenisvolle en akkurate inligting kan 'n oortreder nie geassesseer word 

of met redelike sukses op die stelsel ingeskakel word nie. 

Tydens die eerste kennismaking verkry die beampte reeds 'n indruk van die 

oortreder met inligting wat deur die onderhoudsvoering ingesamel is. Die inligting 

behoort 'n geheelbeeld oor die oortreder te gee, maar verdraaiing kan wel 

voorkom waarop beamptes bedag moet wees. Verdraaiing is gewoonlik die gevolg 

van foutiewe inligting wat ingesamel is en in die lig hiervan, is die kontrolering van 

gegewens belangrik. 

Die assesseringsproses eindig nie na afloop van die voorvonnisondersoek nie, maar 

word voortgesit terwyl die oortreder onder korrektiewe toesig verkeer. 

Gedurende korrektiewe toesig beweeg 'n toesiggeval van die een stadium na 'n 

ander en voortdurende kontak word behou om aanpassing en gedrag binne die 

stelsel te evalueer. Hierdie evalueringsprosedure is om te bepaal by watter 

programme die toesiggeval ingeskakel kan word asook die effek daarvan en vorm 
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deel van die assesseringsproses. Assessering behoort daarom regdeur korrektiewe 

toesigdienslewering plaas te vind hoofsaaklik om te bepaal of daar enige 

verbetering en groei plaasgevind het. Aan die einde van korrektiewe toesig word 

ook bepaal of die vonnisopsie suksesvol verloop het en/of die betrokkene nie weer 

in misdaad verval het nie. 

Assessering is geen maklik taak wat ligtelik opgeneem kan word nie, dit is trouens 

'n moeilike proses wat voortdurend geevalueer moet word. In die lig van hierdie 

stelling is assessering 'n dinamiese proses wat voortdurend aan verstellings en 

aanpassings onderworpe is. Die verstellings en aanpassings moet nie te buigbaar 

en lukraak wees nie, ander raak die assesseringsproses 'n imp~lsiewe optrede. Die 

dinamiese proses van asessering is om by veranderde omstandighede van die 

toesiggeval en korrektiewe toesig aan te pas. 'n Rede hiervoor is dat menslike 

gedrag nie staties is nie. 

7.2 Assessering van krirninele gedrag 

Afwykende gedrag wat kriminele gedrag kan insluit, is 'n knellende vraagstuk in 

die moderne samelewing. Hierdie tipe gedrag is moeilik om te verander en korrek 

te verstaan nie net vir ouers, onderwysers nie, maar ook vir professionele 

terapeute. Die rede hiervoor is dat daar verskillende teoriee bestaan wat soms 

teenstrydig in die verklaring van afwykende gedrag is wat die verwarring aanhelp 

(Stumphauzer 1986 : 29). 

Vir korrektiewe toesig is dit belangrik dat die oortreder se gedragspatrone getipeer 

word en daarvolgens vind kategorisering plaas om die geskiktheid vir die 

vonnisopsie te bepaal. Kategorisering of klassifisering van kriminele gedrag vorm 

deel van die assesseringsproses waarmee 'n waardebepaling van gedragspatrone 

gemaak word wat 'n belangrike hulpmiddel is (Stumphauzer 1986: 30). 

Assessering is nie die finale oplossing vir die suksesvolle bepaling van geskiktheid 

nie omdat foute steeds gemaak kan word 6f die oortreder se gedragspatrone kan 
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verander. Of 'n kandidaat kan die terapeut probeer be!ndruk of manipuleer om 'n 

gunstige indruk te skep en dit impliseer dat assessering nie foutvry is nie. Die 

begaan van foute of manipulering behoort daarom ten alle tye of uitgeskakel of tot 

die minimum beperk te word. 

Assessering is nie net noodsaaklik om 'n oortreder te help en te rehabiliteer nie, 

maar ook om 'n effektiewe behandelingsprogram op te stel (Stumphauzer 1986 : 

31 ). Alleen wanneer die gedragspatrone van die oortreder verstaan word, kan die 

korrekte programme binne korrektiewe toesig ontwerp en aangepas word om 

misdadige gedrag uit te skakel. 

7.3 Die noodsaaklikheid van gedragsassessering 

Struphauzer (1986 : 32) gee die volgende vier redes waarom gedragsassessering 

noodsaaklik is: 

Insig rakende gedragsvorming 

Gedragsassessering verskaf insig rakende die vormmg van afwykende 

handeling om sodoende die fokus op die sosiale leerproses te plaas. Hierdie 

leerproses is omdat antesedente gedrag invloede en gebeurtenisse bevat wat 

in die verlede plaasgevind het. Gedrag is dus 'n komplekse samevoeging 

van gebeurtenis en invloede wat op die persoon ingewerk het en daarom is 

dit moeilik om die resultate daarvan te meet. 

Die tradisionele sielkundige meting van gedragsassessering is die 

toekenning van relatiewe tellings of gewigte aan gedragspatrone en om die 

resultate dan te analiseer en te verklaar. Daar is gevolglik 'n 

klemverskuiwing om na die praktiese gevolg van afwykende gedrag te kyk 

en die optrede te ontleed met die oog op die instelling van herstellende 

aksies (Stumphauzer 1986: 32). 

Inligting oor gedragsontwikkeling 
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Inligting oor en die ontwikkeling van gedragsassessering word dan benut 

om 'n behandelingsprogram op te stel. Gedragsanalise handel daarom oor 

motiverings en aansporings binne die gesin en sosiale instellings wat 

gedragspatrone laat ontwikkel. Gevolglik is daar 'n soeke na die motief vir 

misdaadpleging en daardie eksterne invloede wat 'n rol gespeel het 

(Stumphauzer 1986: 33). 

Vlak van funksionering 

Gedragsassessering behoort die vlak te beklemtoon waarop die individu 

funksioneer in plaas daarvan om oorsake en verborge gebeurtenisse in die 

vroee kinderjare te soek. Die sosiale leerbenadering daarenteen laat die 

klem op die "hier en nou" val. Probleemgedrag het wel 'n geskiedenis 

waarvan sommige 'n lang verlede het, maar optredes van die huidige 

oomblik is net so belangrik. 

Resente gedrag en optredes is bepalend daarom behoort dit deur die 

behandelingsproses en beraad verander te word (Stumphauzer 1986 : 33). 

Voortgesette assessering 

Gedragsassessering word binne die behandelingsprogram voortgesit. 

Hierdie proses 1s nodig terwyl die tradisionele sielkundige 

assesseringstoetsing eenmalig uitgevoer word, waarna die "oorsake" vir 

afwykende gedrag dan weergegee word. 

Gedragsassessering 1s 'n deurlopende proses en word m die 

behandelingsfase voortgesit en die gevolge van die ingrypingsaksies is dus 

belangrik. In die lig hiervan is die sosiale leerbenadering 'n belangrike 

wetenskaplike bydrae op die gebied van behandeling en beraad soos tans 

toegepas word. Gedragsassessering is nie net tot een sessie beperk nie. 
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In die eerste paar sess1es van assessenng word daar op die resente 

gedragspatrone gekonsenteer en inligting oor die oortreder, die gesin, 

skool, werk en misdaadrekord word ingesamel. In gedragsanalisering word 

inligting deur onderhoud( e ), direkte waarneming en gespesialiseerde meting 

ingesameL Hierdie proses word gevolg aangesien gedragsanalise 'n sintese 

van alle inligting is. Die sosiale leerproses oor afwykende gedrag, 

verandering as gevolg van die behandeling en die meting wat plaasvind 

(Stumphauzer 1986 : 33). 

Probleme rakende die assesseringsproses 

Daar is volgens Stumphauzer (1986 : 34) seker:e probleme m die 

assesseringsproses veral ten opsigte van afwykende gedrag: 

* 

* 

Oortreders soek normaalweg nie om hulp vir hul probleemgedrag 

nie en is dikwels tevrede met hul optredes wat aanvaar word 

Gedrag is optredes wat deur ander persone waargeneem word, wat 

dit objektief weergee en is ook meetbaar. Hieruit is dit duidelik dat 

gedrag nooit deur veralgemening weergegee behoort te word nie, 

maar deur middel van spesifieke gedragsmanifestasies op 'n 

bepaalde oomblik. 

7.4 Direkte waarneming 

Onderhoudsvoering het bepaalde beperkinge in 'n proses om die oortreder se 

gedrag waar te neem. Gesinslede gee dikwels verbale verslae oor gebeurtenisse en 

soms is daar bepaalde redes om die inligting te verdraai of slegs gedeeltelik weer te 

gee. Onderhoudsvoering is die eerste stap van assessering sowel as behandeling, 

maar dit is nie altyd voldoende nie. Afwykende en misdadige gedrag word van 

nader ondersoek deur direkte waarneming terwyl dit binne 'n bepaalde milieu 

plaasgevind het, vir ass~sseringsdoeleindes. Hierdie is die rede waarom direkte 

waarneming binne die assesseringsproses so waardevol is (Stumphauzer 1986 : 
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40). Assessering deur direkte waarnemmg begin met die onderhoudsvoering; 

waartydens gesinslede teenwoordig kan wees sodat interaksiepatrone, 

konflikhantering en rolvervulling dopgehou word. 'n Ander vorm van direkte 

waarneming is om gesinsituasie deur 'n eenrigtingspieel waar te neem of situasies 

te skep waartydens persone natuurlik optree asofhulle tuis is. 

7.4.1 Beperkinge van direkte waarneming 

Direkte waarneming het beperkinge waarvan die volgende belangrik is: 

Die waarnemmg word deur opgeleide persone uitgevoer wat kostes 

verhoog 

Verslaggewing word oor gedragspatrone voor en na 'n gegewe insident 

gedoen 

Bepaalde gedragspatrone kom nie altyd onder kunsmatige situasies na vore 

nie, veral nie afwykende en kriminele gedrag nie 

Die teenwoordigheid van 'n waarnemer veroorsaak dat die situasie 

waaronder dit plaasgevind het, veranderinge kan te weeg bring 

(Stumphauzer 1986 : 41). 

Die teenwoordigheid van 'n waarnemer skep 'n kunsmatige situasie en die 

rolspelers kan moontlik daarom onnatuurlik optree. Nieteenstaande beperkinge, 

kan direkte waarneming met groot sukses toegepas word, veral wanneer 

onderhoude met gesinslede gevoer is om aan die volgende aspekte aandag te 

skenk: 

die manier van praat en die gesinsinteraksiepatrone 

en 

die reaksie van individue as lofhulle toegeswaai word. 



302 

Sekere basislyndata word tydens direkte waarnemmg gevolg omrede 

gedragspatrone nie eenmalig waargeneem behoort te word nie, maar met gereelde 

tussenposes soos drie-, ses- en twaalfmaandeliks (Stumphauzer 1986: 34). 

Alhoewel direkte waarnemmg 'n betekenisvolle tegniek 1s, is dit me sonder 

tekortkominge nie waarvan kennis geneem moet word. 

7.4.2 Reels wat gevolg behoort te word by direkte waarneming 

Patterson, et al (1975) beskryf sewe reels wat by direkte waarneming van gesinne 

gevolg kan word: 

Elke gesinslid moet teenwoordig wees. 

Geen gaste word gedurende die waarnemingstyd toegelaat nie. 

Gesinslede se beweging word tot minstens twee vertrekke beperk sodat 

almal gelyktydig dopgehou kan word. 

Die waarnemer laat slegs tien minute toe vir elkeen om teenwoordig te 

wees. 

Telefoonoproepe word nie tydens die waarnemingsproses toegelaat me, 

maar wel inkomende oproepe kan net kortliks beantwoord word. 

Geen televisie kykery word toegelaat nie. 

Geen privaatgesprekke met die waarnemer is toelaatbaar nie. 

Patterson, Reid, Jones en Conger (1975) het die metode van direkte waarneming 

ontwikkel vir gesinne met aggressiewe kinders. Die basislyntyd is in die namiddag 

wat om sesuur begin, met 'n basislynperiode van drie-, ses- en twaalf maande 

waarna die behandelingsfase afgesluit word. Die waarneming is om die verbetering 

wat wel in die gedragspatrone ingetree het, waar te neem. Die outeurs het 'n 

volledige metode van direkte waarneming binne die sosiale leerteorie ontwikkel 

deurdag gedragsverandering deur behandelingstegnieke te kodifiseer. 

7.4.3 Nadele van direkte waarneming 
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Direkte waarneming vol gens Stumphauzer (1986 : 3 5) het bepaalde nadele 

waarmee rekening gehou moet word waarvan die volgende die belangrikste is: 

Dit is 'n tydrowende metode van ondersoek. 

Dit is 'n duur proses. 

Hoogs opgeleide persone voer dit uit. 

Die steekproewe wat gebruik word, is nie altyd verteenwoordigend van alle 

gedragspatrone nie. 

Afwykende en misdadige gedrag vind selde binne gesinsverband plaas. 

Misdadige gedrag vind normaalweg in die gemeenskap en saam met vriende 

plaas. 

Direkte waarneming kan selde in die gemeenskap uitgevoer word. 

Die tydstip waarop misdadige gedrag gaan plaasvind, kan nie vooraf bepaal 

word nie. 

As persone weet dat waarneming plaasvind, word onnatuurlike 

(kunsmatige) gedragspatrone geopenbaar. 

Die elektroniese tegnologie wat tydens opnames benut word, is soms 

misleidend. 

Die nadele van direkte waarneming behoort tot 'n minimum beperk te word om 

enigsins betekenisvol te wees. 

7.4.4 Toepassing van direkte waarneming 

Meer as een waarnemer word gebruik om gedrag dop te hou sodat 'n objektiewe 

weergawe verkry kan word wat weer die koste verhoog. Waarneming word 

vooraf gegaan deur ('n) onderhoud(e) om gedragspatrone en persoonlike 

bewegings te bepaal. Direkte waarneming gee egter tot agterdogtigheid aanleiding 

omrede die oortreder voel daar vind spioenering plaas. 

Direkte waarneming kan met die oog op korrektiewe toesig gebruik word as die 

assesseringsproses deur gevangenisaanhouding voorafgegaan is, voordat 'n 
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oortreder die stelsel ingebring word. Die gevangene behoort waargeneem te word 

sonder om daarvan bewus te wees en dit kan deur middel van geslote-baan televisie 

onderneem word (Stumphauzer 1986: 35). 

Gedurende monitering en huisarres kan direkte waarneming ook toegepas word, 

want veral tydens die maksimum en medium intensiewe fase is dit nuttig. Die 

toesigling se gedragspatrone word dan binne hul gesin of werksituasie waargeneem 

om te bepaal of daar moontlik na 'n volgende stadium van korrektiewe toesig 

gevorder kan word. 

Voordat 'n oortreder die stelsel ingebring word, is direkte. waarneming moeilik 

veral omdat die korrektiewe beampte nie oor voldoende tyd beskik om dit uit te 

voer me. 

'n Assesseringsproses moet binne 'n bepaalde tyd afgehandel word en direkte 

waarneming kan tydens die eerste onderhoud benut word, maar normaalweg 

openbaar die oortreder aanvaarbare gedrag om op die stelsel ingebring te word. 

Gevolglik behoort die assesseringsbeampte daarop bedag te wees en daarom moet 

situasies geskep word om gedragspatrone te ontlok (Stumphauzer 1986: 36). 

Elektroniese apparate word ook aangewend om "direkte waarneming" uit te voer, 

deurdat 'n instrument aan die liggaam van 'n oortreder gemonteer word om gedrag 

te monitor. 

7.5 Elektroniese monitering as 'n vorm van assessering 

Elektroniese monitering word in die Verenigde State van Amerika gebruik by die 

oplegging van borgtog en veral gedurende huisarres asook na vroee 

gevangenisvrylating. Die benutting vind in 'n toenemende mate plaas, soveel so 

dat daar gedurende 1986 reeds 3 0 state in die Verenigde State van Amerika was 

wat van hierdie metode gebruik gemaak het (Ball et al., 1988). 
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Oortreders wat aan 'n elektroniese apparaat gekoppel is, word toegelaat om 

gedurende die dag die huis te verlaat. Hierdie vergunning is om te gaan werk of 

aan programme deel te neem, maar is gedurende die aande en oor naweke tot die 

huis ingeperk. 

Elektroniese monitering word benut om te kontroleer of daar gedurende hierdie 

inperking by die voorwaardes gehou word. Hierdie vorm van monitering word 

normaalweg by manlike nie-aggressiewe oortreders wat oor 'n huis, telefoon en 

vaste werk beskik, aangewend. Die gevalle behoort ook oor die finansiele vermoe 

te beskik om vir die huur van die elektroniese moniteringsapparaat te betaal en die 

begeerte he om toesigvoorwaardes na te kom. So was qaar ongeveer 3 000 

oortreders wat gedurende Februarie 1988 in die Verenigde State van Amerika aan 

die elektroniese moniteringsapparate gekoppel is (Schmidt 1987). 

Die oortreder dra gewoonlik die elektroniese moniteringsapparaat om die nek, 

gewrig of enkel en dit is so vasgeheg dat dit nie afgehaal kan word nie. Seine wat 

deur die apparaat uigestraal word en dan deur middel van telefoniese 

kommunikasie vasgestel word om vas te stel of die persoon by die huis is. Die 

radioseine word deur 'n ontvangstoestel opgevang wat aan die ootreder se telefoon 

gekoppel is wat dit registreer wanneer daar van die huis afwesig is. So word die 

vertrek- en aankomstye aangeteken (Ball et al. 1988). 

'n Rekenaar skakel op bepaalde tye die toesiggeval wat dan die elektroniese 

apparaat deur die telefoon se ontvangstoestel geaktiveer en sodoende die 

teenwoordigheid registreer. Die stem van die toesiggeval word ook deur sekere 

stelsels geaktiveer of 'n horlosie word geprogrammeer. Deurdat 'n nommer 

daarop ingevoer is wat deur die telefoonopvangsapparaat opgevang word. 

Blaasapparate word ook gebruik om die telefoon te aktiveer en 'n rekenaar 

verwerk die seine se gegewens (Schmidt 1987). 

Die vereiste vir elektroniese monitering is: 



306 

Betaling vir die huur van die moniteringsapparaat. 

'n Telefoon in 'n werkende toestand by die woonplek. 

Deur by die huis te bly gedurende die voorafopgestelde tye. 

Deur vir weeklikse konsultasies aan te meld. 

(Minister of Attorney General May 1987). 

Die benutting van elektroniese apparate is waardevolle metodes van monitering en 

toesighouding. Nieteenstaande dat die apparate 'n koste-implikasie tot gevolg het, 

kan dit besparing ten opsigte van mannekrag te weeg bring. Daarom is die onkoste 

op die langtermyn liefs 'n besparing in stede van bykomende uitgawes. 

7.5.1 Nadele van elektroniese monitering 

Volgens Schmidt (1987) is elektroniese monitering goedkoper as gevangenisstraf, 

nieteenstaande die verskeie nadele waarvan die volgende die belangrikste is: 

Almal kwalifiseer nie vir die ops1e nie omdat 'n vaste woonadres, 'n 

telefoon en onvoldoende inkomste 'n voorvereiste is. 

Die gevaar is dat die vonrus m omvang kan toeneem as howe in 'n 

toenemende mate daarvan gebruik maak en dit kan die effektiwiteit daarvan 

belnvloed. 

Min is nog bekend oor die tipe oortreder wat vir die programopsie die 

geskikste is asook die sielkundige uitwerking wat dit op 'n toesigling kan 

he. 

Die impakt wat die elektroniese monitering op die gesinslede het, is min oor 

bekend. 

Die moontlikheid dat 'n stigma aan 'n geval kan kleef wat met 'n 

elektroniese apparaat rondbeweeg, is weer etiketterend van aard. 
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Die nadele kan gelllimineer word deur die voordele wat die apparaat inhou, wat 

vervolgens bespreek gaan word. 

7.5.2 Voordele van elektroniese monitering 

Schmidt (1987) noem die volgende voordele wat deur elektroniese monitering 

ingehou word: 

Dit verminder die gevangenisbevolking sonder <lat die gevaarrisiko vir die 

gemeenskap verhoog word. 

Dit verminder die moontlikheid <lat eerste oortreders aan die invloede van 

geharde rnisdadigers blootgestel word. 

Dit verminder die stigma wat gevangenisstraf inhou. 

Dit kan bydra tot die rehabilitasieproses indien die oortreder die 

voorwaardes gehoorsaam. 

Dit hou verskeie moontlikhede Vlf korrektiewe toesig m soos die 

monitering van huisarres. 

Elektroniese monitering is per se nie 'n assesseringstegniek nie, maar dit verhoog 

die effektiwiteit van korrektiewe toesig. Hierdie apparaat kan effektief gedurende 

intensiewe monitering aangewend word om te bepaal of 'n toesiggeval na die 

volgende kategorie bevorder kan word. 

As die aanpassing by korrektiewe toesig suksesvol is, word elektroniese monitering 

gestaak daarom <lien <lit as 'n aanvullende assesseringsoogmerk. Oor die lang 

termyn het elektroniese monitering wel 'n heilsame invloed op assessering, 

aangesien korrektiewe toesig vir sukses of rnislukking geevalueer word. 
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7.6 Risiko-assessering 

Korrektiewe toesig het 'n verantwoordelikheid teenoor die gemeenskap om 

oortreders te klassifiseer wat 'n gevaar inhou of verder misdade kan pleeg. 

Klassifisering behels die voltooiing van 'n statiese voorspellingsvraelys om te 

bepaal of 'n oortreder weer 'n misdaad sal pleeg. 

Die assesseringshulpmiddel maak van veranderlikes gebruik om risiko te bepaal 

soos wanneer dit hoog is (byvoorbeeld 65%) word intensiewe monitering 

aanbeveel en as dit laag is (byvoorbeeld 5%) word minimum toesig voorgestaan 

(Clear, 1989). 

Risiko-assessering fokus op die volgende faktore: 

die tipe misdaad wat gepleeg is 

die ootreder se vorige misdaadrekord 

die stabiliteit en werksrekord van die oortreder 

die beroepsvaardigheid en opvoedkundige peil van die betrokkene 

die misbruik van alkohol en dwelmmiddels. 

Hierdie inligting moet geverifieer word en behoort in 'n goeie voorvonnisverslag 

vervat te word om die voorsittende beampte 'n aanduiding te kan gee van die 

oorweegde vonnisopsie (Clear 1989). 

Die klassifikasie standaarde staan bekend as 'n "sisteem" en word algemeen in 

korrektiewe toesig gebruik wat sodoende help om probleme te verminder deur 

middel van individualisering van gedifferensieerde behandeling. Klassifikasie dra 

ook by om 'n effektiewe behandeling vir individuele oortreders op te stel sodat 

almal nie op dieselfde wyse hanteer word nie (Clear 1989: 186-187). 

Die National Institute of Corrections (NIC) in die Verenigde State van Amerika het 

die belangrikheid van klassifikasie ingesien deur 'n model te ontwikkel wat op die 
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werk van die Bureau of Community Corrections van Wisconsin Division of 

Correction gebaseer is. Die Wisconsin-model is gekies omdat <lit goed deur 

navorsing gerugsteun word en maklik bruikbaar sowel as aanpasbaar en goedkoper 

is (Clear 1989). 

Die NIC-klassifikasie-model sluit goed by die primere doelstellings van 

korrektiewe toesig aan. 'n Belangrike doelstelling is: om die risiko van verdere 

misdade te voorkom en om dienste te verskaf wat by die oortreder se behoeftes 

aansluit. Hierdie klassifikasie-model help die korrektiewe beampte om besluite te 

neem oor die gemeenskapsbronne wat benut gaan word (Clear 1989). 

In korrektiewe toesig word 'n oortreder gehelp om 'n positiewe persoonlikheid aan 

te kweek deur goeie sosiale aanpassings te maak. Die aanname is op die filosofie 

gebaseer <lat as wetsverbrekende gedrag uitgeskakel is, wetsgehoorsame gedrag na 

vore sal kom. Daarom word die toesiggeval se behoeftes geassesseer om die 

toesighoudingsproses en programme wat gevolg gaan word, te bepaal. Die 

oortreder se probleme en behoeftes word daarom gekwantifiseer wat ook die 

behoefte-bepalingsinstrument genoem word (Clear 1989: 187-189). 

Hierdie behoefte-bepalinginstrument verskil van die risiko-assesseringsinstrument 

omdat die behoeftes van 'n oortreder nie duidelik afgebaken en voorspelbaar is nie, 

maar is daarom nie van minder belang nie. Die instrument is deur persone met 

ondervinding ontwikkel; wat deur middel van konsensus ge:identifiseerde behoeftes 

meetbaar maak. Elke behoefte is gestruktureerd om binne die behandelingsproses 

op verskillende vlakke met mekaar ooreen te stem (Clear 1989). 

Die bepaling van behoeftes verskafverskeie voordele volgens Clear (1989: 198): 

* 'n Gestandaardiseerde formaat wat elke behoefte van die oortreder 

konstant kan assesseer. 
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Hierdie formaat laat toe dat die individuele behoeftes gerangskik word om 

te kan bepaal wat die belangrikste en noodsaaklikste is. 

Hierdie rangskikking van behoeftes laat toe dat daar 'n vergelyking tussen 

verskillende persone getref kan word om sodoende die gemeenskaplike en 

individuele behoeftes te bepaal. 

Die behoefte-bepalingsinstrument identifiseer areas vir die 

behandelingsproses en aktiwiteite rakende die toesighoudingsfunksies. 

Behoefte-assessering help om die graad van toesighouding te bepaal want 

'n hoe telling kan maksimum intensiewe monitering impliseer en die 

omgekeerde. 

Behoefte-assessering dra tot die toesighoudingsplan by en inligting word reeds met 

die eerste onderhoud ingesamel. Die bepalingsinstrument kan as 'n belangrike 

apparaat tydens die assesseringsproses benut word. 

7. 7 Assessering met die oog op die voorvonnisverslag 

Seide gebeur dit dat die risiko- en behoefte-assessering reeds volledig in die 

voorvonnisverslag ingesluit word omdat die proses slegs gedeeltelik vir die doel as 

hulpmiddel ontwikkel is. Die volledige behandelingsprogram vir korrektiewe 

toesig word selde in die verslag uitgespel omdat dit vir vonnisdoeleindes 

onaanvaarbaar is. 

As gevolg van die feit dat assessering nie volledig in die voorvonnisverslag is nie, 

word die volgende probleme volgens Clear (1989: 191) daardeur uitgeskakel: 

'n Voorspelling oor die eindresultaat van korrektiewe toesig word me 

verlang nie omdat dit nie op navorsingstegnieke gebaseer is nie. 
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Residivisme en of mislukking mag nie vooraf bepaal word nie want dit sou 

die voorsittende beampte bei:nvloed omdat foute ook nog met assessering 

gemaak kan word. 

Indien voorspellingsbeginsels wel statisties geldig en m die 

voorvonnisverslag opgeneem is, sou dit moeilik vir die voorsittende 

beampte wees om teen die verslag 'n uitspraak te maak. 

Dit sou wetlike probleme veroorsaak as voorspellings in die verslag 

opgeneem is omdat stratkodes voorsiening maak vir voorgeskrewe 

strawwe. 

Die vraag oor die geldigheid van voorspellings word bevraagteken want dit 

is gebaseer op die beginsel wat op korrektiewe toesig toegepas word en nie 

op die gevangenisbevolking nie. 

Indien volledige assesseringsinligting in die voorvonnisverslag vervat is, 

word die gesag van die hof ondermyn omdat statistiese gegewens teenoor 

wetlike argumente opgeweeg gaan word. 

Indien gegewens m die voorvonnisverslag vervat is en die 

behandelingsprogram aan die hof voorgehou word, behoort dit nie deel van 

die aanbeveling uit te maak nie. 

Aangesien assesserings reeds vanaf die eerste onderhoud 'n aanvang neem en die 

inligting dan ook in die voorvonnisverslag opgeneem is, komplimenteer die twee 

mekaar. 

7.8 Assesseringskaal ten opsigte van risiko en behoeftes 
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Die behoefte-risiko-assesseringskaal is 'n metingsinstrument wat bepaal of 'n 

oortreder 'n geskikte kandidaat vir gemeenskapsgebaseerde vonnisopsies is. 

Die volgende risiko-assesseringskaal word as voorbeeld voorgehou: 

ASSESSERING VIR RISIKO 

NAAM 

DATUM: VERW.NR. -----

Getal kere die afgelope 12 maande van adres verander 0 

1 

2 

Persentasie (%) kere die afgelope 12 maande van werk verwissel 0 

Alkohol gebruik - probleem 

Ander dwelmmiddels gebruik 

Houdig wat geopenbaar word 

(Geen) 

(Matig) 

(Misbruik) 

(Geen) 

(Soms) 

(Gereeld) 

(Motivering tot verandering) 

(Onwillig tot verandering) 

1 

2 

0 

2 

4 

0 

1 

2 

0 

3 

(Negatiewe gedrag-ongemotiveerd) 5 

TELLING 
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Ouderdom met pleging van 1 ste misdaad (24 jaar +) 0 

(20 tot 23 jaar) 2 

(19 jaar enjonger) 4 

Getal vorige kere onder korrektiewe toesig of parool (Geen) 0 

Getal kere toesig of parool ingetrek 

Getal vorige geringe oortredings 

Ander oortredings 

Aggressiewe oortredings die afgelope 5 jaar 

(Meer as een keer) 4 

(Geen) 0 

(Meer as een) 4 

(Geen) 

(Een) 

0 

2 

(Twee ofmeer) 4 

(Diefstal, steel, ens.) 2 

(Ernstige misdade) 3 

(Geen) 

(Beskik oor) 

TOTAAL 

0 

+15 

Bogenoemde skedule is 'n verwerking van die P.2 (Nee/risk assessment form: 

Georgia Department of Offender Rehabilitation) bylae A by hierdie hoofstuk 

aangeheg). 

Hier volg 'n verduidelik van die risiko-assesseringskaal: 

Hierdie assesseringsvraelys handel oor 'n wye reeks aangeleenthede en gewigte 

word daaraan toegeken vir die antwoord wat verstrek is. Die gewigte wat 
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toegeken is, wissel in kwantiteit en die skaal se gradering is so ontwerp om die 

verskillende vlakke van toesighouding/monitering te kan bepaal. 

Ander skale is ook ontwerp met verskillende gewigte toekennings, maar die 

veranderlikes is byna dieselfde. Die veranderlikes wat in die onderskeie 

assesseringsvraelyste gedek word, is oor die algemeen gewigte aan toegeken. Die 

volgende is 'n voorbeeld hiervan: 

Gesondheid. Dit wissel vanaf goeie gesondheid (0) tot swak en kroniese 

toestand (+2). Gesondheid is 'n belangrike veranderlike in die suksesvolle 

toepassing van korrektiewe toesig. 

Huwelikstaat en gesinsverhouding. Die gradering wissel vanaf goeie 

verhoudinge die afgelope een jaar (-1) en geen probleme (0) tot 

aggressiewe gedrag en aanrandings op onmiddellike gesinslede (+5). 'n 

Gesonde huweliksverhouding kan hydra dat korrektiewe toesig goed 

uitgevoer word omdat dit kenmerkend is van 'n stabiele steunstruktuur. 

Geestestoestand. Die gradering wissel van goeie funksionering (0) tot 

ernstige afwykings en die onvermoe tot selfhandhawing (+5). 'n Gesonde 

geestestoestand is belangrik omdat dit kan verseker dat ernstige afwykings 

nie sal voorkom nie. 

Emosionele stabiliteit. Die skaal wissel vanaf 'n geskiedenis en verslag van 

jarelange goed aangepastheid (-2), geen probleme (0) tot 'n 

hospitaliseringsrekord vir geestesgesondheid ( +6). 

Emosionele stabiliteit van 'n volwasse persoonlikheid impliseer wat 'n 

positiewe faktor is om te verseker dat korrektiewe toesigvoorwaardes 

onderhou gaan word. Impulsiewe optrede van 'n toesiggeval kan daartoe 

aanleiding gee dat korrektiewe toesig gedoem is tot mislukking. 
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Finansiele omstandighede. Dit wissel vanaf 'n stabiele finansiele 

lewenspatroon (-2) tot 'n lang tydperk van onvermoe om finansieel die mas 

op te kom (+6). 'n Stabiele werksituasie is 'n belangrike indikator binne 

die korrektiewe toesigsituasie omdat dit kenmerkend kan wees van 'n geval 

se standvastigheid. 

Alkohol misbruik. Hierdie skaalgradering gaan vanaf geen alkohol gebruik 

(0) tot behandeling reeds ontvang weens misbruik en wat verband hou met 

die pleging van misdade ( + 7). Die misbruik van alkohol veral as dit met 

misdaadpleging verband hou, kan 'n negatiewe . faktor wees binne 

korrektiewe toesig. 

Onwettige dwelmmisbruik. Dit wissel vanaf geen verslag oor die gebruik 

van gevaarlike dwelmmiddels (0) tot tans 'n gereelde gebruiker van middels 

wat verband met misdaadpleging hou (+7). Die misbruik van dwelms, net 

soos die van alkohol, is negatiewe indikatore wat moontlike mislukking van 

korrektiewe toesig aandui. 

Werksrekord. Hierdie tellings word bepaal volgens die rekord die afgelope 

twee jaar. Die skaal is vanaf 'n gereelde werker (-1) tot werkloosheid en 

afdankings (+6). Werkloosheid is 'n negatiewe faktor in korrektiewe 

toesig en kan ook korrektiewe toesig doem tot mislukking. 

Skoolopvoeding en skolastiese vaardighede. Hierdie gradering wissel vanaf 

'n hoerskool opleiding of kollege diploma of universiteitsgraad (-1 ), woon 

tans die skool by (0) tot minder as agt jaar formele onderwysopleiding 

geniet (+8). 

Skolastiese prestasie 1s 'n belangrike indikator; aanges1en, maar rue 

noodwendig altyd nie, dat 'n geval met 'n hoer opvoeding, 'n beter 
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kandidaat is. Swak skoolopvoeding mag impliseer dat vroee 

gedragsprobleme voorkom het of dat die toesigling 'n lae intelligensie het. 

Proefbeampte of korrektiewe beampte mening van toesigling se behoeftes. 

Vir goed aangepastheid (-1 ), gaan ooglopende en onmiddellike behoeftes 

(0) tot 'n hoe vlak van beperkte vermoens vir doeltreffende funksionering 

binne die gemeenskap en toesighoudingsituasie ( +8). Die professionele 

mening van die proefbeampte of korrektiewe beampte is belangrik, · maar 

dit moet objektief en op vakkundigheid berus. 

Getal adresveranderings. As daar geen adresveranderings die afgelope 12 

maande is nie (0) en vir drie of meer woonplek wisselings (+3). 'n Geval 

wat gedurig van adres verander, toon onstabiliteit aan wat 'n negatiewe 

indikator vir suksesvolle korrektiewe toesig is. 

Ouderdom met die pleging van eerste misdaad. Die gewigte is (0) vir ouer 

as 24 jaar tot (+4) vir jonger as 19 jaar. Hoe vroeer 'n persoon 'n eerste 

wetsoortreding begaan, hoe moeiliker mag rehabilitasie wees omdat die 

gedragspatrone moeilik verander. 

Getal toesighouding en parool intrekkings. Dit is (0) vir geen en (+4) vir 

drie of meer kere. Mislukte parool of vorige korrektiewe toesig mag 

beteken dat die persoon nie 'n geskikte kandidaat is nie. 

Getal wandade of geringe oortredings. Dit sluit ook die huidige oortreding 

in, vir geen (0) en vir drie of meer (+4) wandade gepleeg. Wandade word 

gesien as geringe rnisdade, maar dit is belangrike indikatore om emstige 

oortredings te voorspel. 

Oortredings van geweldsrnisdade. Dit is die misdade wat die afgelope vyf 

(5) jaar gepleeg is en vir geen (0) en vir een of meer (+15) 
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geweldsoortredings. Geweldsmisdade is 'n belangrike indikator van die 

voornemende toesigling se emosionele ingesteldheid. Aggressiewe gedrag 

lei soms tot geweldsmisdade en 'n geval wat die kenmerke openbaar, is 

selde 'n geskikte kandidaat. Hierdie tipe gedrag kan dan waarskynlik weer 

binne die korrektiewe toesigsituasie geopenbaar word. 

Getal vorige toesighoudingsperiode of parool. Dit wissel vanaf (0) geen tot 

( +6) vir meer as twee keer. Hierdie indikator dui op die getal geleenthede 

wat die geval reeds gehad het om 'n sukses van die lewe te maak, maar 

sonder sukses. 

Getal vorige inhegtenisnemings. Hierdie graderingskaal wissel vanaf (0) 

geen tot (+4) vir twee of meer kere. Die misdaadrekord van 'n geval 

impliseer die geneigdheid om die wet te oortree wat ook tydens 

korrektiewe toesig in gedagte gehou moet word. 

Misdaadrekord of getal vonge oortredings. Dit sluit ook die huidige 

misdaad in en die skaal wissel vanaf (+2) huisbraak, diefstal of roof tot 

(+3) bedrog ofvervalsing van tjeks. Hierdie indikator dui op die ems van 

die misdade wat reeds gepleeg is asook die geneigdheid tot residivisme. 

Nadat al die vrae voltooi is, word die aantal gewigte (punte) bereken en hoe hoer 

die telling is, hoe groter is die gevaarrisiko en hoe laer dit is, voorspel dit die 

omgekeerde. Die risiko faktor en behoeftes word terselfdertyd geassesseer 

aangesien die P.2 vir beide die eienskappe voorsiening maak. Die belangrikheid 

van risiko- en behoefte-assessering word altyd teenoor mekaar opgeweeg alvorens 

'n besluit gemaak word. 

Die Georgie-assesseringskaal is so ontwerp om te bepaal tot watter kategorie van 

toesig of monitering 'n geval toegelaat moet word, wat deur die eindtelling behaal 

word. In Suid-Afrika word die meeste gevalle aanvanklik tot maksimum 
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monitering toegelaat. In die lig hiervan, word daar nie 'n onderskeid gemaak met 

die assesseringsproses met gevalle wat op die stelsel toegelaat is nie. Trouens, 

almal word oor dieselfde kam geskeer. 

7.9 Gedragsassessering met behulp van die DSM-III skaal 

Alvorens gedragspatrone geassesseeer word, moet dit eers verstaan word. 

Verskeie gedragswetenskaplikes het al gepoog om menslike gedrag te ontleed 

omdat dit nie ten alle tye duidelik verstaan word nie en ook omdat die ontleding 

soms verwarring skep. 

Aangesien gedragspatrone verstaan behoort te word alvorens. persone gehelp kan 

word, is 'n aanvaarbare model nodig. Die Diagnostic and Statistical Manual of 

Metal Disorders - DSM III is 'n raamwerk vir gedragsanalise wat deur die 

American Psychiatric Association in 1980 opgestel is. Hierdie model is ook nie 

sonder kritiek nie; daar is veral beswaar teen die begrippe en taalkonsepte. 

Die DSM-III steun sterk op waarneembare gedragspatrone en op grond daarvan 

word gedrag gediagnoseer om persone te klassifiseer. Die handeling gee duidelik 

en spesifieke kriteria vir gedragspatrone en algemene primere diagnoses van 

afwykings, persoonlikheidsstoornisse en dwelmmisbruik aan. Om hierdie rede dan 

word die DSM-III in gedragsassessering gebruik (Stunphauzer 1986: 50). 

Powers (1984 : 6-15) het die "syndromal diagnose" benadering ontwikkeling wat 

by die DSM-III aansluiting vind wat 'n gedragsassesseringsbenadering is. Die 

assesseringsbenadering is 'n model met agt stappe en vorm 'n sintese met die 

DSM-III wat veral ontwikkel is om kinders se gedrag te assesseer, maar kan ook 

ten opsigte van volwassenes s'n toegepas word. 

Die stappe vir assessering is soos volg: 

* 'n Diagnose van gedrag ingevolge die DSM-III. 



* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 
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Die bepaling van gekontroleerde veranderlikes ten opsigte van 

gedragspatrone. 

Bestudering van die tersaaklike literatuur oor menslike gedrag om <lit te 

verstaan. 

Die analisering van gedrag om maatstawwe van die DSM-III te ontmoet. 

Die formulering van 'n behandelingshipotese. 

Die uitvoering van die behandelingsproses. 

'n Evaluering van sukses of mislukking van die behandeling. 

Opvolging van die behandeling indien dit nodig blyk te wees. 

Hierdie metode is 'n lang en ingewikkelde proses wat nie ten alle tye uitvoerbaar is 

rue. 

7.9.1 Kritiese beskouing van die DSM-ID 

Die gedragsanalise of diagnose vind binne die vyf asse van die DSM-III model 

plaas en syfers en woorde speel 'n belangrike rol hierin. Elke diagnose op die 

eerste en tweede asse is verfyn en numeriesewaardes is daaraan toegeken. 

Die seksuele rekord het 'n kode van vyf nommers met psigo-sosiale stressors 

waarvan die numeriese waardes wissel van nul tot sewe op die vyfde as. Op die 

derde as word die fisiese toestand gelys en die aanpassings die afgelope jaar word 

op die vyfde as weergegee. Aan die persoonlike geskiedenis is ook numeriese 

waardes toegeken en op hierdie wyse is gepoog om 'n gedifferensieerde diagnose 

te maak wat in woorde weergegee word (Stumphauzer 1986 51 ). 
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Hierdie toekenning van waardes kan problematies wees omdat ouderdom en aantal 

kere of omset asook tydperke van gebeure ook in numeriese waardes weergegee 

word. Sekere numeriese waardes is egter op 'n kontinuum weergegee eerder as 

spesifieke syferwaardes. 

Die redes vir die gebruik van die numeriese waardes is omdat dit akkuraatheid 

aandui, maar dit is soms 'n deel van 'n reeks of geskatte waardes. 

7.9.2 Benutting deur die korrektiewe beampte of proefbeampte van sielkundige en 

psigiatriese modelle soos die DSM-III 

Korrektiewe beamptes of proetbeamptes is nie sielkundiges. of psigiaters nie en 

daarom behoort die gebruik van hierdie tipe modelle vermy te word. Meer skade 

kan berokken word deurdat verkeerde diagnoses gemaak word wat tot foutiewe 

behandeling aanleiding kan gee. Nieteenstaande die probleem kan sielkundige en 

psigiatriese bronne van onskatbare waarde wees in die assessering van gedrag en 

om 'n behandelingsprogram op te stel (Clear 1989 : 138). 

Assessering is belangrik om die geestelike en emosionele geskiedenis van 'n 

oortreder na te gaan. Indien daar wel psigologiese geskiedenis teenwoordig is, 

behoort 'n meer akkurate diagnose en evaluasie deur deskundiges op die gebied 

gemaak te word. Die assessering wat deur die korrektiewe beampte of 

proetbeampte gemaak is, is slegs 'n voorlopige ondersoek. Hierdie toedrag van 

sake behoort aan die voorsittende beampte uitgelig te word indien <lit reeds in die 

voorvonnisondersoek stadium aan die lig gekom het. 

Die oortreder het die reg tot sielkundige en psigiatriese evaluering as die psigiese 

toestand van die geval <lit wel regverdig. Hierdie geestestoestande mag moontlik 

die aanleidende oorsaak van die misdadige gedrag gewees het en behoort reeds 

gedurende die vonnisstadium in aanmeerking geneem te word. Wanneer daar wel 

deur psigiatriese evaluering die belangrikheid en behoefte aan terapie aanbeveel is, 

behoort die voorsittende beampte daarvan te weet (Clear 1989 : 141 ). Alhoewel 
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assessering baie belangrik is, moet die proefbeampte /korrektiewe beampte nie die 

gebied van die sielkundige of psigiater te betree nie. Laasgenoemde professie 

moet hul eie assessering ondemeem. 

7.10 Toepasbaarheid van assesseringsinstrumente vir korrektiewe toesig 

Oortreders vir korrektiewe toesig behoort ingevolge sekere kategoriee 

geklassifiseer te word, maar dit is egter moeilik om stelsels van ander lande, state 

of streke direk vir die doel oor te neem. Die behoeftes en bronne verskil en elke 

klassifikasie stelsel is uniek vir sy bepaalde situasie (Wright et al. 1984). 

Soms word assesseringsinstrumente wel oorgeneem om ko~te te bespaar en dit 

mag 'n versigtige stap wees om tegnieke by bepaalde omstandighede te laat 

aanpas. Om instrumente in hul totaliteit oor te neem, is nooit moontlik nie daarom 

moet verskeie aanpassings eers gemaak word om dit prakties uitvoerbaar vir 

plaaslike omstandighede te maak (Wright et al. 1984). 

Om assesseringsinstrumente in sy geheel oor te neem, is daarom byna onmoontlik 

want primere veranderlikes van die oortredersbevolking is verskillend wat dit 

verdag maak en is ook nie toelaatbaar nie (Wright et al. 1984: 120). 

Die oorplasing van risiko-voorspellingsinstrumente word slegs gedoen as 

intelligente aanpassings gemaak is. Hierdie aanpassing word voorafgegaan deur 

deeglike navorsing van die oortredersbevolking en instelling wat die instrument 

toegepas het. 

Indien studies aantoon dat die instrument betekenisvol ten opsigte van 'n groep 

oortreders benut kan word nadat aanpassings gemaak is. Aanpassings is daarom 

noodsaaklik om die geldigheid van die instrument te verbeter en in sekere gevalle 

is dit wyslik om 'n nuwe risiko-assesseringsinstrument te ontwikkel (Wright et al. 

1984). In die lig hiocvan kan die Georgie P.2 nie sonder meer in Suid-Afrika 

toegepas word sonder enige veranderings nie. 
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Nadele rakende die oorneem van assesseringsinstrumente 

Daar bestaan die volgende nadele ten opsigte van die oorneem van 

assesseringsinstrumente deur ander instansies: 

Dit !ewer nie altyd dieselfde statistiese gegewens op nie. 

Die korrektiewe beampte /proefbeampte wat dit moet toepas, beskik nie 

altyd oor dieselfde kennis en opleiding vir die toepassing van die instrument 

rue. 

Die geldigheid van die gegewens en die aanvaarbaarheid daarvan is rue 

onder alle omstandighede dieselfde nie. 

As die instrument nie geldig en aanvaarbaar is rue, het die toepasser 

daarvan nie dieselfde vertroue daarin as die opsteller daarvan nie. 

Die personeel wat die instrument toepas, aanvaar dit nie as hul eie soos die 

ontwerper(s) daarvan nie (Clear 1989: 192-193). 

Van die nadele moet wel deeglik rekening gehou word as na ander lande se 

assesseringsinstrumente gekyk word. 

Voordele van assesseringsinstrument oorname deur ander instansies 

Die volgende voordeel word deur die oorname van assesseringsinstrumente 

voorgehou: 

Die enigste voordeel vir die oomeem van 'n assesseringsinstrument is dat koste op 

die kort termyn bespaar word, maar dit vermeerder later indien aanpassmg en 

verstellings gemaak word (Clear 1989: 193). 
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Die P .2-risiko-en-behoefte-assesseringsvraelys van Georgie kan nie net in Suid

Mrika oorgeneem word nie omdat die omstandighede en samestelling van die 

oortredersbevolking verskil en daardeur word geldigheid en betroubaarheid 

ingeboet. 

7.11 Opleiding vir die uitvoering van assessering 

Vir assessering om tot sy reg te kom, word die toepassers daarvan opgelei om dit 

korrek en akkuraat uit te voer. Opleiding is 'n opvoedkundige aktiwiteit met die 

doelwit om kennis oor te dra wat beide die aanleer en die vermeerdering van 

vaardighede insluit. Die toepasser leer daarom die vaardighede aan om te verseker 

dat assessering korrek en betekenisvol uitgevoer word. 

Volgens Clear (1989) is die uitvoering van assessenng 'n vakkundige taak 

waarvoor die toepasser vaardighede moet aanleer deur ondervinding en dit verder 

weer ontwikkel. Hiermee hang saam 'n intellektuele ingesteldheid van die 

toepasser wat oor die vermoe beskik om nuwe kennis en vaardighede aan te leer. 

Die data wat met die assessenngsproses ingesamel word, word verwerk en 

gelnterpreteer wat verdere kennis en vaardighede vereis om gelnternaliseer te 

word. Die verwysingsraamwerk van die toepasser word uitgebou om logiese 

gevolgtekkings te maak na aanleiding van ingesamelde gegewens en 'n terapeut 

moet oor 'n analitiese vermoe beskik om aan assessering uitvoering te gee (Clear 

1989). 

Die toepasser se menslike faktore kan nie met assessering buite rekening gelaat 

word nie omdat dit op sowel die klient as die terapeut 'n uitwerking het. Die 

persoonlikheid van die toepasser ofbeampte word daarom nie buite rekening gelaat 

met die maak van objektiewe afleidings nie aangesien beroepsvaardigheid eers met 

volgehoue opleiding ontwikkel word. 
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Effektiewe assessering is aan die menslike faktore van die toepasser ondergeskik 

daarom word die effektiwiteit verhoog deurdat doelgerigte opleiding ondergaan is. 

7 .12 Assesseringsdoelwitte 

7.12.1 

Clear (1989) noem dat 'n kenmerk van opleiding is 'n stel van presiese en duidelike 

gedefineerde doelwitte wat op vasgestelde tye bereik moet word. Die voordeel 

van opleiding vir assessering is die ontwikkeling van vaardighede deur bepaalde 

bronne om die vooropgestelde doelwitte te bereik. Met die definiering van die 

doelwitte is die verloop van die hele proses - van begin .tot einde - duidelik 

uitgespel. 

Aan die basis van die assessering le die bereiking van die vereiste resultate van 

doelwitte wat in die vooruitsig gestel is. Niks kan bepaal of gemeet word as dit nie 

duidelik vooraf uigespel is nie daarom het assessering vooropgestelde 

doelbereikingsoogmerke. 

Bereiking van die assesseringsdoelwitte 

Clear (1989) noem dat om assesseringsdoelwitte te bereik, is die volgende aspekte 

noodsaaklik: 

Assessering is 'n voortdurende proses en opgeleide terapeute behoort dit 

sistematies uit te voer. Hierdie sistematiese wyse is om alle struikelblokke uit die 

weg te ruim ter bereiking van die beoogde resultaat: die verandering van 

gedragspatrone. 

Assessering is 'n deurlopende proses om die beste resultate oor die effektiwiteit 

daarvan te verkry wanneer toepassers goed daarvoor opgelei is sodat alle 

vaardighede bemeester is. 
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Assessering is 'n maatstaf om kwaliteits- en kwantiteitsmeting in 'n proses van 

sukses of mislukking te bepaal en op enige gegewe tydstip daarvan kennis te neem. 

Assessering is individualiserend en ondersteunend van aard vir die betrokke partye 

wat korrektiewe toesig wil toepas. 

Die interpretasie van data oor suksesresulate behoort in behandelingsprogramme 

ingewerk te word. Daarom word die negatiewe elemente van· die 

assesseringsproses verwyder om die suksessyfer te verhoog wat frustrasie oor 

enige mislukkings uitskakel. Langs hierdie weg word daardie sukses wat behaal 

word waaroor korrektiewe toesig of gemeenskapskorreksie b~skik, in opgesluit. 

Die sukses van doeltreffende assessering le daarin opgesluit dat personeel wat goed 

vir hul taak toegerus is, deurlopende opleiding kry. Daarom is opleiding vir 

toepassers van assessering so belangrik sodat die vooropgestelde doelwitte bereik 

kan word binne 'n bepaalde tydperk. 

7.13 Klassifikasie as 'n vorm van Assessering 

In die penologiese konteks is die term klassifikasie: 'n proses om oortreders · 

sistematies in groepe in te deel. Hierdie uitgangspunt is dat daar verskillende 

behandelingsmetodes en -tegnieke is wat vir sekere individuele oortreders 

toegepas kan word. Behoeftes van oortreders en bronne wat beskikbaar is, word 

geassesseer en moet daarom bymekaar aanpas. Klassifikasie word deur Toch 

(1981:13) gesien as: " ... means for matching people and services, people and 

settings, people and people". 

Die aanname vir die klassifikasie van oortreders is: dat alle oortreders nie dieselfde 

is nie, ongeag die misdaadpleging. Oortreders het verskillende belangstellings en 

behoeftes met weer verskillende gevaarrisiko vir die gemeenskap; wat tot gevolg 

het dat gevalle in homogene sub-groepe ingedeel kan word. 
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Rehabilitasieprogramme wat aangebied word behoort by oortreders se bepaalde en 

unieke behoeftes aan te pas om te kan verseker dat afsonderlike en individuele 

terapie, beraad en opleiding aangebied word. 

Warren (1971 : 246) noem dat: 

"The goals of treatment will relate in some direct manner to the causes of the 

delinquency and the treatment methods will relate specifically to the goals for the 

various offender subgroup". 

Behandelingsdoelwitte spreek volgens Walsh (1988) spesifieke behoeftes van die 

verskillende sub-groepe aan omdat daar verskillende sul;>-groepe is, en die 

behandeling nie vir almal dieselfde kan wees nie. Die ge1ndividualiseerde 

behandelingsprogram spreek die verskillende behoeftes van elke groep aan en dit is 

omdat nie almal dieselfde gevaarrisiko inhou nie. Daarom behoort daar 'n 

onderskeid gemaak te word in toesighouding en monitering. 

Hulpmiddels wat benut kan word in klassifikasie 

=> Sosiale geskiedenis Vraelys (SGV) 

(Social History Questionnaire (SHQ)) 

Walsh (1988 : 83-88) noem dat die aanmeldingsbeampte of assesseringsbeampte 'n 

vraelys vir voltooiing aan die oortreder oorhandig tydens die voorvonnisondersoek 

en voor kennismaking met die korrektiewe beampte of proefbeampte. 

Hierdie vraelys bevat hoofsaaklik identifiserende besonderhede soos: 

* 

* 

Algemene inligting: Dit is die name, adres, geboortedatum, geboorteplek 

en identiteitsnommer. 

Gesinsamestelling. Die name van ouers, broers en susters, man of vrou en 

die van kinders. 



* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 
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Opvoeding. Name van skole bygewoon en die hoogste standerd geslaag en 

enige verdere kwalifikasies. 

Werksrekord. Name van werkgewers, adresse, begin en laaste datum van 

diens en rede(s) vir diensverlating. 

Diensplig geskiedenis. Datum van aantrede, tak van dienslewering en 

uittrede. 

Gesondheid. Algemene staat van gesondheid, enige s~ektes, geneesheer se 

naam en enige medikasie wat gebruik word. 

Vorige misdaadrekord. Enige vorige oortredinge as jeugdige of 

volwassene en vorige vonnisse, parool of korrektiewe toesig. 

Finansiele omstandighede. Die inkomste en uitgawes en eruge ander 

besonderhede van betalings wat gemaak moet word en enige ander 

inkomstes. 

Algemeen. Enige tersaaklike inligting rakende die misdaad wat gepleeg is 

soos: wat is gedoen, wanneer het dit plaasgevind, wie is betrokke, hoekom 

is die daad gepleeg en slagoffervergoeding. Hierdie gegewens word in die 

oortreder se eie woorde weergegee. 

Klient Bestuur Klassifikasie (KBK) 

(Client Management Classification (CMC)) 

Volgens Walsh (1988 : 74) is 'n semi-gestruktureerde onderhoudskedule en is vir 

die Wisconsin Bureau of Community Correction ontwikkel. Hierdie hulpmiddel is 

ontwikkel na vele navorsing op die gebied. Waar die SGV primer oor feitlike 
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demografiese data handel, is die KBK daarop ingestel om die houdings en 

gevoelens van die klient na te gaan met die oog op korrektiwe toesig en om 'n 

behandelingsplan te ontwerp. 

Walsh (1988 : 74) noem dat die vraesteller 'n styl kan ontwikkel om vrae te stel 

omdat die vraestellery nie voorskriftelik is nie. Die gedeelte rakende die misdaad 

en misdaadgeskiedenis, word aan die einde behandel en teen daardie tyd het 'n 

goeie rapport alreeds tussen die ondervraer en die klient ontwikkel. 

Die KBK se telling is so ontwerp dat beamptes die toesigling na een van vier 

behandelingsmodulasies kan verwys, te wete: (i) selekfa~we ingryping; (ii) 

omgewingsverandering; (iii) gekontroleerde gevallewerk; en (iv) inperking van 

beweging. Die telling is 'n ingewikkelde metode veral vir die onopgeleide persoon 

omdat die skedule uit agt telkaarte bestaan. Die telkaarte is 'n stuk karton met 

gate daarin wat as tellinggids dien; daarom woon beamptes 'n drie dae kursus by 

asook opvolgsessies om met die skedule vertroud te raak. Daama word beamptes 

as geskik en bevoeg om die hulpmiddel toe te pas en word terapeute ook 

onderhoudvoeringstegnieke met die klient geleer (Walsh 1988). 

Die KBK-sisteem is volgens Walsh (1988 : 74) om die klient te klassifiseer deur 

middel van 'n telling wat verkry is. Dit is 'n hoogs gekorreleerde skedule wat meer 

beknop as die risiko en behoefteskale is. Die skedule is om sekere 

gedragseienskappe van die klient te bepaal deur die inligting wat deur ondervraging 

verkry is. 

• Behandelingsmodules 

Die volgende vier behandelingsmodules word na aanleiding van die Klient 

Bestuur Klassifikasie (KBK) gevolg: 

# Selektiewe ingryping 
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Kliente in die kategorie vereis die minste aandag omdat geringer 

probleme verwag word. Daar word slegs met die klient se lewe 

ingemeng as daar 'n behoefte voor bestaan omdat hierdie oortreders 

onder die lae risiko gevalle ressorteer. Hierdie oortreder het 'n 

redelik stabiele lewenspatroon en die huidige oortreding is die eerste 

botsing met die gereg en is 'n ge!soleeerde geval. Ongeag die 

misdaad handhaaf die oortreder 'n aanvaarbare waarde-sisteem en 

ervaar skuldgevoelens omdat die misdaad 'n verleentheid is. 

Skuldgevoelens word net verhoog deur die kontakmaking met 

ander oortreders en geleenthede tot ii:tellektualisering of 

minimisering oor die misdaad word nie toegelaat nie. Hierdie klient 

reageer beter op warmte, ondersteuning en 'n positiewe houding 

met toesighoudingsbeampte wat die beginsels van beraad in 

probleemoplossing aanwend. Daarom word die indruk nie by die 

klient geskep dat hul lewe beheer wil word nie of dat geen vertroue 

in die geval gestel word nie (Walsh 1988). 

Hierdie tipe klient meld liefs by die organisasie aan of word per brief 

of telefoon gekontak en weet dat die beampte beskikbaar is as 

emosionele en kriminele probleme opduik. Hierdie klient word 

egter nie op minimum intensiewe monitering geplaas rue, slegs 

voordat bewys van goeie gedrag gelewer is. 

# Omgewingsmanipulasie of omgewing struktuurverandering 

Walsh (1988) noem dat kliente wat hierdie tipe ingryping benodig, 

val in 'n laer kategorie van medium risiko gevalle en het gereelde 

toesighouding of monitering nodig. Monitering is wanneer faktore 

soos: intellektuele-, beroeps-/professionele- en sosiale agterstande 

of afwykings, tot die misdadige aktiwiteite bygedra het. 
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Hierdie oortreder openbaar min insig of vind dit moeilik om uit 

wandade te leer en is ook makliker belnvloedbaar deur assosiasies. 

Alhoewel gevalle nie normaalweg op kriminele gedragsleefwyse 

aangewese is nie, is dit vir hulle moeilik om self tot 'n misdaadvrye 

leefwyse gemotiveer te word (Walsh 1988). 

Behandelingsdoelwitte vtr hierdie tipe kliente hou met die 

ontwikkeling of verbetering van intellektuele-, sosiale- en 

beroepsvaardighede verband. Daarom word ook na alternatiewes 

gesoek sodat van die vriendekring en kriminele bondgenote af te 

sien asook insig te ontwikkel om die impulsiewe gedrag te beheer. 

Walsh (1988 : 75) noem dat op 'n meer direkte wyse met gevalle 

gehandel moet word en voorstelle tot gedragsverandering behoort 

prakties en maklik uitvoerbaar te wees. Die beweging op 

terapeutiese vlak is stadig en moet teen 'n pas wat by die klient 

aanpas, plaasvind. 

Die verwagtinge wat hierin gestel word, moet realisties wees 

deurdat 'n balans tussen beskikbare gemeenskapsbronne en 

gedragsverandering voorgehou word. Sodoende word sukses op 'n 

objektiewe wyse geldentifiseer en bereik. 

Hierdie kategorie oortreder word deur warmte en aanvaarding 

gehelp en leer hoe om gemeenskapsbronne tot eie voordeel te benut 

om in 'n eerbare en produktiewe burger te ontwikkel. Die 

terapeutiese beampte konsentreer in die geval op praktiese bystand, 

soos deur te help om 'n werk of blyplek te bekom. 

# Gevallewerk kontrole 
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Walsh {1988) noem dat kliente in die kategorie aktiewe en 

intensiewe gevallewerk ingryping met streng beheer vereis omdat 

hulle hoe-risiko-gevalle is met 'n groot verskeidenheid behoeftes. 

Die gevalle voer oor die algemeen 'n onstabiele lewenspatroon met 

'n gebrek aan doelgerigtheid in die lewe. Probleme word ervaar 

met die opbou en handhawing van interpersoonlike verhoudinge en 

daarom is dit moeilik om werk te bekom en stabiliteit te behou. 

As tugoptrede nie gedoen word nie, verloor die geval respek vir die korrektiewe 

beampte waarna al hoe meer voorwaardesverbreking gaan voorkom (Walsh 1988 : 

76). 

Walsh (1988) noem dat hierdie kliente reageer die beste op realiteitsterapie saam 

met rasioneel-emosionele terapie (RET) wat klient-gesentreerd is. Basiese 

biologiese behoeftes moet erken word, maar daar behoort op probleemgedrag self 

gefokus te word. Die rede vir die stap is omdat aanvaar word dat afwykende- en 

kriminele gedrag die gevolg van verkeerde dinkprosesse is wat eers reggestel moet 

word. 

Kliente ontwikkel insig deur hut eie optrede te verstaan; daarom neem beraders 'n 

aktiewe rol in die terapeutiese proses in. Die terapeut-klient-verhouding is daarom 

sekonder in die terapeutise proses en beraad is direk en op die man af wat didakties 

( opvoedkundig) van aard is. Daarom moet die konfrontasie sessies dikwels 

intensief en pynlik wees (Walsh 1988). 

Met realiteitsterapie volgens Walsh (1988), word kliente nie toegelaat om na nie

tersaaklike aangeleenthede te verwys om sodoende die fokus vanaf die 

probleemgedrag te verplaas nie. Daar word op die huidige en self-regverdigende 

gedragsafwykings gekonsentreer. Alhoewel die tegniek aanleidende oorsake tot 

die misdadige gedrag erken, word daar op verantwoordelikhede gekonsentreer. 
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Die terapeut moet nie huiwerig wees om irrasionele optredes te ontbloot en met 

verantwoordelike optrede reg te stel nie. 'n Verskil met die RET is dat die 

realiteitsterapie we! warmte en empatie in die verhouding erken, sonder dat die 

klient sagkens behandel word (Walsh 1988 : 138-141). 

Hierdie kategorie oortreders beskik oor die intellektuele vermoe, daarom kan die 

gevalle deur 'n professionele terapeut gelei word tot wetsgehoorsaamheid. 

Uitdagings word daarom gestel deur middel van haalbare alternatiewe om van 

kriminele lewenspatrone af te sien (Walsh 1988). 

Walsh (1988 : 76) bevestig <lat oortreders wat van die geleentheid misbruik maak 

en hulpverlenende gemeenskapsprogramme raak uitgeput nadat dit ten voile benut 

is, en die geval is steeds ongemotiveerd tot gedragsverandering, word 

dienslewering dan gestaak. Daarom moet dit dan duidelik gestel word dat 

toekomstige wetsoortredinge in 'n ernstige lig gesien word en met streng optrede 

beantwoord sal word. 

Oortreders binne die beperkte bewegingsruimte is geslepe en veeleisend vir die 

beamptes wat dienslewering uitoefen, gevolglik moet die assesseringsproses 

akkuraat en deeglik uitgevoer word. 

7.14 Beginsels van klassifikasie vir effektiewe rehabilitasie 

Die beginsel van klassifikasie om oortreders in verskillende kategoriee te plaas, hou 

verband met effektiewe behandelingsdienste wat wel beskikbaar is. Met 

"effektiwiteit" van behandelingsprogramme word bedoel: "dat 'n oortreder nie in 

residivisme verval nie". Hiermee word geimpliseer dat behandelingsprogramme 

gedifferensieer is, om by 'n oortreder se unieke behoeftes aan te pas met die oog 

op die aangewese monitering, beraad, opleiding en program wat beskikbaar is 
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(Andrews et al. 1990 : 19). Sender effektiewe rehabilitasie is korrektiewe toesig 

gedoem tot mislukking. 

Vier beginsels van klassifikasie en rehabilitasie: · 

=> Psigologie en kriminele gedrag 

Die psigologiese beginsel is om die ontwikkeling van gedragspatrone te ontleed 

(analiseer) vir rehabilitasiedoeleindes en is daarop gemik om afwykende en 

kriminologiese kenmerke met mekaar te vergelyk. Die oogmerk met verskille is 

daarin gelee: om die fokus op gedragspatrone te plaas sodat die keuse van 

veranderlikes voorkom kan word (Andrews et al. 1990). 

Andrews et al. ( 1990 : 21) noem dat die kriminologie bemoeid is met die voorkoms 

en die verstaan van misdadige gedrag en ook om moontlike residivisme te 

voorkom. Die voorkoms word gei'nterpreteer volgens die misdaadverskynsels, 

terwyl die psigologie kennis wat ingesamel word oor die gedragspatrone, handel. 

Dieselfde skrywer noem dat psigologie daarenteen verskaf 'n neutrale basis vir die 

verklaring van kriminele gedrag en vorm 'n onderbou in opleiding van die 

professionele terapeute. Daarom is die psigologie 'n belangrike basis v1r 

rehabilitasie omdat veral die psigo-analise en psigo-dinamika teoriee menslike 

gedrag probeer verklaar. 

Die uitgangspunte van die psigologie is dat swak ouerlike rolmodelle, vroee 

kinderjare, identifikasie, lae fiustrasie-drempel, skuldgevoelens en swak impuls 

beheer; moontlike aanleidende oorsake tot afwykende gedrag is. Anti-sosiale 

gedrag word ook beskou as 'n gebrek aan innerlike beheermeganismes. Daarom 

plaas 'n terapeut klem op die manifestasie van menslike gedrag en uitbring van 

potensiaal; eerder as om die invloede daarvan te voorspel (Andrews et al. 1990 : 

20-22). 



334 

Andrews et al. (1990) stel die vrae: "waarom is assessering dan belangrik as 'n 

klient baat kan vind by openlikheid, warmte en 'n goeie verstandhouding?" Of: 

"waarom is risiko en behoefte assessering dan noodsaaklik as die DSM III 

diagnostiese model benut kan word?" 

Die doe! van risiko-assessering word nie altyd begryp nie, volgens Andrews et al. 

(1990), veral as bogenoemde vrae gestel word. 'n Oortreder skakel nie net by 'n 

rehabilitasieprogram in nie, maar behoort ook daarby baat te vind. Die uitslag van 

inskakeling by programme en die rehabilitasiepotensiaal van die oortreder moet 

daarom ook korrek voorspel word. 

In die Jig van bogenoemde antwoorde op die vrae word afwykende gedrag 

psigologies verstaan en die behandelingsprogram se effektiwiteit word bepaal. Die 

belangrikste veranderlike is daarom residivisme en om voorwaardes by die vonnis 

te koppel, om nie weer 'n berbaling van die misdaad te kry nie. 

Volgens Andrews et al. (1990 : 22) is die belangrikste faktore wat 'n invloed op 

die uitslag van rehabilitasie bet, die volgende: 

die karakter van die oortreder 

die spesifieke proses en inboud van die bebandelingsprogram soos 

aangebied word 

die intermediere veranderinge wat plaasvind 

die interaksiepatrone van en die voorkoms van residivisme. 

Die psigologiese begrip van misdadige gedrag sluit daarom 'n kennis van 

medeveranderlikes in wat korreleer met die kriminele geskiedenis wat die volgende 

is: 

wat is die verwagtinge van misdadige gedrag in die toekoms 

en 

watter invloede bet bepaalde reaksies op sekere persoonlikheidstipes. 
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In die lig hiervan is gedifferensieerde behandeling vir sekere oortreders belangrik 

omdat dit by gevalle se behoeftes moet inpas. Die rasionaal hieragter is om 

effektiewe behandelingsprogramme aan te bied wat by die risiko, behoeftes en 

verantwoordelikheidsin van die toesigling aansluiting vind. 

Risiko-assessering hou daarom ondanks beperkinge, verband met die 

behandelingsproses (Andrews et al. Maart 1990 : 22-23). 

=> Beginsels van risiko-assessering 

Die beginsels van risiko-assesserings hou verband met 'n voorspelling; of 

dat rehabilitasie 'n sukses sal wees of nie. Daarom is risiko-assessering 'n 

voorspellingsmodel oor residivisme waaraan die navorser ook aandag moet 

skenk. Die voorspelling is terwyl daar 'n skakeling tussen assessering en 

die uitslag van rehabilitasieprogramme is. 

* Voorspelling 

Voorspelling sluit by die risiko-assessering aan en verwys na die 

persoonlikheidsamestelling en omgewingsfaktore wat kriminele 

gedrag in die toekoms weer gaan laat voorkom. Hierdie 

toekomsblik is omdat enige dienste aan die oortreder bepaalde 

spesifikasies van voorspellingsfaktore het, soos tyd en voorspelling 

van kriminele gedrag (Andrews et al. Maart 1990: 23-24). 

Oortreders word gekategoriseer deur tellings op grond van die 

risiko wat hulle inhou en gewigte wat aan veranderlikes toegeken is. 

Om sodoende die risiko-faktor te bepaal, waaronder vorige 

verbreking van korrektiewe toesig en parool die belangrikste is. 

Glueck and Glueck (1930) het reeds veranderlikes gebruik in 

voorspellingsmodel wat te make het met anti-sosiale gedragspatrone 

waaraan graderings soos: baie lae; laag; gemiddeld; hoog en baie 

hoog, toegeken is. 
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Toekomstige pogings 

lndikatore wat by risiko-assessering 'n rol speel, is opvoeding en 

professionele opleiding, maar nie alle kriminoloe is vertroud met alle 

voorspellingsinstrumente nie. Daarom is opleiding in die 

verskillende voorspellingstegnieke belangrik wat op statistiese 

verwerkings gebaseer is omdat 'n kliniese basis daaraan verleen 

word. 

Die belangrikheid dat bestaande voorspellingsinstrumente verfyn word, soos met 

die Wisconsin Risk-need Assessment (1997), Recidivism ~rediction (1982) en 

Level of Supervision Inventory (LSI, 1982). Verskillende instrumente word vir 

individuele bevolkingsgroepe en nasies gebruik omdat karaktereienskappe 

onderling mag verskil volgens Andrews et al. (1990 : 27). 

Andrews et al. (1990) noem vyf van die vernaamste indikators van risiko

assessering naamlik: (a) gedrag; (b) gevoel; (c) drinkprosesse; (d) 

persoonlikheid; en ( e) vriendekring. Anti-sosiale gedrag word daarom geassesseer 

deur 'n verskeidenheid van afwykende handelinge na te gaan en te meet; aan die 

hand van verskillende wandade wat sedert 'n jong leeftyd tot adolossensie gepleeg 

is. Ook anti-sosiale gedrag en gevangenisoortredings gee 'n aanduiding van die 

risiko wat die oortreder vir die gemeenskap gaan inhou (Andrew et al. 1990). 

Volgens Leeder et al. (1983) behoort daar nie te swaar op self-reporting staat 

gemaak te word nie, veral nie wanneer anti-sosiale gedrag ter sprake is me. 

Indikatore soos: (a) 'n onstabiele werksrekord; (b) misdaad-geskiedenis; (c) 

konflik met ouer(s); en (d) blootstelling aan swak ouerskap, verskaf waardevolle 

inligting se Leeder et al. (1983). Hierdie inligting kan ofbevestig word deur ander 

persone of deur amptelike rekords na te gaan vir kontrolering. 
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Andrews et at. (1990 27-28) noem dat foute wat met risiko-assessering kan 

voorkom, is: 

die uitvoering van 'n foutiewe meting 

swak konseptualiseerde inligting wat nie duidelik en reg omskryf asook 

verstaan word nie 

dat ongekontroleerde en ongeverifieerde inligting gebruik is. 

Foute word alleenlik uitgeskakel deur van meervoudige assesseringsmetodes 

gebruik te maak of om opvolg ondersoeke te benut. Hierdie 

kontroleringsmeganisme verseker dat foute uitgeskakel of verminder word. 

Daarom is die voortdurende evaluering van die assesseringsmetodes belangrik. 

* Afparing 

Glueck and Glueck (1950) is van die eerste navorsers wat vir die doel 'n 

deursnee ondersoek voorgestel het wat in sistematiese risiko-assessering 

benut word. Veral hoe-risiko-gevalle benodig intensiewe aandag en die 

volgende veranderlikes word volgens Andrews et al. (1990 : 28-31) 

hiervoor gebruik: 

getal arrestasies as 'n jeugdige 

aantal kommitterings as jeugoortreder 

hoeveelheid vorige korrektiewe toesig- of paroolplasing 

getal kere wat residivisme as volwassene voorgekom het 

hoeveel keer swak aanpassing of negatiewe gedrag tydens vorige 

korrektiewe toesig voorgekom het 

indien dwelmmisbruik, geestesgesondheid en die voorkoms van 

diefstal in die onmiddellike gemeenskap wel plaasgevind het. 

Hierdie veranderlikes word gegradeer van laag, gemiddeld tot hoog en 

sodoende word hoe-risiko-gevalle gei'dentifiseer. Die gradering van 

veranderlikes gee 'n aanduiding van die risiko wat 'n oortreder vir die 

gemeenskap gaan inhou tydens korrektiewe toesig. 
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Bevindings deur 'n instrument is vir 'n spesifieke risiko-assessering geldig 

en is nie altyd van toepassing op alle omstandighede nie. Daarom is risiko

assesseringsinstrumente net vir 'n spesifieke groep, tipe of program 

ontwerp om by faktore en ootreders se behoeftes aan te pas. In die lig 

gesien, kan veralgemenings tydens 'n risiko-assessering nie sender meer 

gemaak word nie, maar is onderhewig aan spesifieke omstandighede. 

Beginsels van behoefte-assessering 

Risiko-assesseringsinstrumente verskil van kriminologene behoefte

assessering en is daarom vir spesifieke faktore gel?ig wat 'n dinamiese 

bydrae lewer tot die oortreder se omstandighede. As die oortreder se 

omstandighede verander, kan hierdie situasie die moontlikheid van 

residivisme bei"nvloed, alhoewel nie alle "behoeftes" krirninologeen van aard 

behoort te wees nie. 

Volgens Andrews et al. (1990 : 31) is kriminologene behoeftes 

veranderinge wat die moontlikheid van kriminele gedrag mag verhoog. Die 

geldigheid hiervan word vooraf deur assessering getoets met 'n veelvuldige 

lengte deursneestudie om verskillende veranderlikes te bepaal. 

Daarom kan assessering op verskillende tyd gedoen word en tellings wat verkry is, 

moet met mekaar vergelyk word. As behoeftes aan die begin van korrektiewe 

toesig geassesseer is en weer jare later en die tellings is nie dieselfde nie, dan 

behoort die risiko faktor ses-maandeliks geneem en getoets te word. 

Andrews et al. (1990) se dat tellings ten opsigte van residivisme en anti-sosiale 

gedrag wat met aanrnelding en weer maande later geneem is, kan van mekaar 

verskil. Die voorspelbaarheid van residivisme gaan daarom dan dienooreenkomstig 

met tydperke van mekaar verskil, indien die omstandighede van 'n oortreder 

onveranderd bly. 
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Sekere teorie verskaf verskillende kriminologene behoeftes vol gens Andrews et al. 

( 1990 : 3 3) wat die volgende is: 

'n Psigodinamiese- en sosiale-kontrole-teorie wat weer 'n swak super-ego 

saam met rasionalisering oor wetsverbreking kan bewys. 

'n Differensiele-assosiasie-teorie wat die voorkeure en afkeure rakende 

wetsverbreking verteenwoordig en uitlig. 

'n Subkultuur-teorie wat die intemalisering van subkultuumorme weergee. 

'n Etiketeringsteorie wat die identifisering van houdings sowel as kriminele 

gedrag insluit. 

'n Anomie-teorie wat die afskaffing van ge'intemaliseerde waardes en norms 

(normloosheid) insluit. 

'n Konflik-teorie wat die teenstrydighede van invloede van verskillende 

waardesisteme verteenwoordig. 

Daar is ook ander kriminologene behoeftes volgens Andrews et al. (1990 : 33) wat 

van belang is en sluit die volgende in: 

persoonlike verhoudings 

persoonlike waardesisteme 

denkprosesse, vooroordele en lewensstyl 

voorkeure vir misdaadpleging. 

Afwykende gedragspatrone en genoemde veranderlikes korreleer goed met 

kriminele gedrag aangesien dit voorkom binne domeine, soos die: gesin, skool en 

portuurgroep of assosiasies volgens Andrew es et al. ( 1990 : 3 0). 
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Die enigste kritiek teen behoefte-assessering is dat die faktore ook fen opsigte van 

anti-sosiale assosiasie en anti-sosiale persoonlikhede geldig is. Herassessering sluit 

daarom in: anti-sosiale gedrag, anti-sosiale assosiasie - wat die vriendekring is, 

anti-sosiale persoonlikheid, gedrag by die skool. /huisgesin, dwelmmisbruik en 

residivisme. Die voorspelbaarheid word tydens herassessering getoets. 

Veranderlikes wat volgens Andrews et al. (1990 : 33) Jae tellings tydens die 
• 

assessering weergee en ook weer later oplewer, is: (a) angstigheid; (b) 

verwerping; en (c) 'n lae selfbeeld. 

Die selfbeeld kan verbeter namate die anti-sosiale gedragspatrone verminder en 

angstigheid kan ook verminder namate verwerping einde kry. 

Behoefte-assessering vir residivisme behoort nooit in afsondering gedoen te word 

nie, maar moet in totaliteit as 'n eenheid gedoen word. Die eenheid is omdat 

afsonderlike behoeftes en veranderlikes soos self-beeld en angstigheid, waarskynlik 

nie net op anti-sosiale gedrag dui nie, maar ook op 'n spesifieke 

persoonlikheidstipe. Daarom word asessering aangevul met in-diepte-onderhoude 

met die oortreder; dit is om op bepaalde areas en gebeurtenisse te fokus. Die 

kriminologene behoeftes behoort daarom binne die bepaalde programme opgevolg 

te word en voortdurend her-geassesseer te word wat aan bepaalde tyd-intervalle 

gekoppel is volgens Andrews et al. (1990: 35). 

Psigometriese benadering van assessering kan met groat vrug tydens rehabilitasie 

gebruik word omdat daar verskillende tipe oortreders met 'n verskeidenheid 

behoeftes gehanteer word. Omrede 'n verhoging van die selfbeeld vir die anti

sosiale oortreder nie van veel betekenis is nie, maar wel vir 'n neurotiese of 

depressiewe persoon. 

Assessering word in-diepte-onderhoude opgevolg om bepaalde omstandighede 

soos vorige misdade, kriminologene behoeftes asook programme wat toegepas is, 
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te ondersoek volgens Andrews et al. (1983). Die terapeui het ook 'n 

verantwoordelikheid wat tydens assessering eerbied moet word. 

=> Beginsel van verantwoordelikheid tydens assessering 

Die beginsel van verantwoordelikheid tydens assessering handel oor die 

effektiwiteit van dienslewering en hoedanig 'n oortreder by programme 

inskakel om rehabilitasie te verseker. 

* Algemene 

Die effektiwiteit van korrektiewe toesigbehandelingsprogramme is 

belangrik omdat dit saamhang met die tipe klient waarmee gehandel 

word asook die organisatoriese struktuur waarbinne die beampte of 

terapeut werksaam ts. Binne behandelingsprogramme kan die 

persoonlikheid van die beampte of terapeut ook nie net buite 

rekening gelaat word nie. 

Sekere beamptes is inherent meer outoriter as andere; w1e se 

interpersoonlike verhoudinge weer warmer is met 'n ingesteldheid 

om na altematiewe vir prokriminele houdings te soek. Terapeute I 

beamptes is nie so afhanklik van 'n warm verhouding soos 

oortreders nie. Daarom, volgens Andrews et al. (1990) word die 

invloed van woorde en houdings op 'n oortreder nie altyd besef nie 

of dat altematiewe gedrag weer daardeur ontlok word. 

Houdings van beamptes is soms deur modellering aangekweek en 

word deur opleiding en leiding deur seniors verstrek. In die Jig 

hiervan kan die sukses van 'n behandelingsprogram nie losgemaak 

word van die houding en optrede van beamptes wat terapie toepas 

nie (Andrews et al. 1990). 
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Basiese elemente volgens Andrews et al. (1990 : 35-37) vir 'n effektiewe program 

IS: 

die toepassing van die algemene en basiese beginsels van assessering 

dat die risiko- en behoefte-assesseringsbeginsels toegepas word 

dat die sty! en wyse van toepassing van verskillende vereistes binne die 

program gehandhaafword. 

Genoemde beginsels behoort in aanmerking geneem te word met toesigho.uding

evaluering aangesien die effektiwiteit van programme onlosmaaklik gekoppel is aan 

die assesseringsproses. 

=> Spesifieke verantwoordelikhede en voorvereistes in die terapeutise proses 

Freud het lank gelede reeds terapeute gewaarsku teen: woordkeuse, 

stemtoon, verhouding en insig wanneer met gevalle gehandel word waar 

daar swak vermoens en psigotiese stoornisse teenwoordig mag wees. 

Genoemde psigiater het beklemtoon dat 'n sekere graad van ondervinding 

en vaardigheid nodig is alvorens daar tot 'n emosionele en terapeutise 

verhouding met 'n klient toegetree word. Hierdie ondervinding is belangrik 

vir die suksesvolle uitvoering van behandeling. 

Gevolglik moet oortreders se verantwoordelikheid of onver

antwoordelikheid, verbale vaardighede, volwassenheid, angstigheid en 

gemotiveerdheid tot samewerking met terapeute eers getoets word volgens 

Grant (1965). Klassifikasie is daarom gebaseer op individue se vermoens 

om op die terapeut se versoeke te reageer. 

Hierdie toets is nie 'n risiko-assessering nie, maar is die verantwoordelikheid van 

die terapeut om seker te maak dat die klient verstaan word. 

Die interaksie tussen die terapeut en klient moet daarom die voorkoms van 

residivisme probeer uitskakel. Hierin is die twee belangrikste veranderlikes in 
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opgesJuit, naamJik: een, die toesiggevaJ; en twee, die behandeiing. Daarom 

behoort die toesiggevaJ gekeur te word om by 'n spesifieke beampte vir 'n 

behandeJingsprogram in te skakel. Toesiggevalle met 'n Jae gradering vir 

voJwassenheid mag beter by 'n beampte met ·Jae interpersoonJike vermoens 

inskakeJ voJgens Andrews et al. (1990). Die toesiggevaJ moet daarom nie alleen 

vir die terapeutiese situasie gekeur word nie, maar ook die beampte wat die 

behandeJing gaan uitvoer. 

=> Kognitiewe interpersoonlike vaardighede van terapeut en klient 

Om in 'n terapeutiese opset te werk, vereis addisioneJe opJeiding om 

empatie en verantwoordelikheid te verbeter voJgens Van Voorhis (1988). 

Houdings en metodes van 'n terapeutise diens word deur verbale 

uitdrukkings en inter-persoonJike sensitiwiteit gereflekteer tydens 

kommunikasie binne die behandelingsopset. 

Wanneer daar onsekerheid oor die interpersoonlike en kon

septualiseringsvermoe van 'n geval bestaan, word 'n gestruktureerde 

metode gevolg. Daarom moet gevalle wat op 'n Jae vJak funksioneer, dan 

weer binne 'n Jae gestruktureerde opset gepJaas word voJgens Van Hoorhis 

(1988). 

Van Hoorhis (1988) het die beJangrikheid van afparing op grond van 

kognitiewe vaardighede aanbeveeJ waarin gevalle met 'n relatief hoe vlak 

van selfhandhawing en wat positief op kognitiewe terapie kan reageer, 

geplaas word. Die volgende aspekte hiervoor is uiteengesit. 

Angstigheid 

Angstigheid verwys na 'n toestand wat op die interpersoonlike vJak 

voorkom en hoedanig konfrontasie binne behandeJing aangewend kan 

word. Gevalle met 'n hoe angsvlak reageer swak op interpersoonlike en 



344 

spanningsvolle konfrontasie; daarom kan diesulkes met lae angsvlakke 

weer positief op konfrontasie reageer. 

Afwykendes met 'n hoe angsvlak reageer weer goed op modellering, maar 

swak in stresvolle situasies. Angsvlakke van persone verhoog binne 

groepwerkprogramme wat afgestem is op intensiewe interpersoonlike 

veranderinge volgens Andrews ( 1980). 

Die effektiwiteit van interaksiegroepe het beperkinge as daar op intensiewe 

interpersoonlike veranderinge aangedring word daarom moet 'n keuse 

uitgeoefen word voordat inskakeling by programme plaasvind. 

Anti-sosiale persoonlikhede 

Geen twyfel bestaan oor die voorspelling van anti-sosiale persoonlikhede 

tydens assessering nie omdat die kanse vir suksesvolle inskakeling by 

verskillende programme swak is. Anti-sosiale persoonlikhede is gevolglik 

relatief onbetrokke by rehabilitasieprogramme en effektiewe inskakeling by 

behandelingsprogramme behoort daarom die risikofaktor oor in te sluit. 

Intensiewe kontrole behoort volgens Andrews et al. (1990 : 42) in die 

program ingebou te word om kriminologene behoeftes soos: impulsiwiteit, 

sentimente vir kriminele gedrag en skakeling met ander anti-sosiale 

ootreders in aanmerking te neem. Hierdie oortreders word dan by hoe vlak 

gestruktureerde programme met lae empatie en angstigheid ingeskakel. 

Hierdeur kan verseker word dat die toesiggeval die beste voordeel uit die 

rehabilitasieprogram trek. 

Sensasie soekende 

Rustelose, riskante aktiwiteite en plesier soekende gedrag hou verband met 

afwykende gedrag volgens Glueck en Glueck (1950). Hierdie 

gedragspatrone b,ehoort daarom tydens assessering gei'dentifiser te word 
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om residivisme te voorkom en om by die korrekte behandelingsprogramme 

ingeskakel te word. 

=> Motivering 

Daar word aanvaar dat selfgesentreerde en anti-sosiale oortreders nie goed 

gemotiveerd is vir behandeling nie omdat ervaring van inperking laag is en 

uitbundige gedrag bied gevolglik bevrediging. Hierdie is hoe-risiko-gevalle 

met 'n Jae gemotiveerdheid wat deeglik vir korrektiewe toesig geas~esseer 

moet word om we] suksesvo11e aanpassing te verseker. Met hierdie gevalle 

word die hele omgewing as ondersteuningstruktuur m die 

behandelingsprogram ingesluit wat ook reeds in die hofbevel vlf 

korrektiewe toesig bepaal moet word. Daarom word aanvaar dat die volle 

wetlike gesag in die terapeutiese proses betrek moet word volgens 

Gendreau & Ross (1987). Die motivering van 'n toesiggeval om 'n sukses 

van korrektiewe toesig te maak, moet daarom akkuraat geassesseer word. 

=> Sosiale ondersteuning 

Al die interpersoonlike verhoudinge en omgewmg van oortreders is nie 

altyd bevorderlik en ondersteunend om misdadige gedrag te verander nie. 

Trouens, die omgewing kan eerder bevorderlik vir kriminele gedrag wees 

volgens Glueck & Glueck (1950). Gevolglik moet effektiewe programme 

daarop ingestel wees om die oortreder of van die omgewing te isoleer of 

van die kriminele invloede te neutraliseer deur middel van die 

programstruktuur. 

=> Gevallesbestuur strategiee 

Die klassifikasiesisteem van die Wisconsin Risk Assement Scale sluit die 

risiko, behoefte en gevallebestuur strategiee in. Gereelde korrektiewe 

toesighouding is volgens die Client Management Classification (CMC) 

sodanig dat die vlak van ingryping by medium- en hoe-risiko-oortreders die 

residivisme verlaag. Hiervolgens word die impakt van gereelde toesig-
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houding op lae-risiko-gevalle se intensiteit verminder (Andrews et al. 

1990). 

=> Geslag en rassegroep 

Volgens Carver en Owen (1984) word dit in Noord-Amerika as 'n feit 

beskou dat manlik en swart oortreders as 'n risikofaktor ervaar word 

daarom is ouderdom, geslag en etniese groep ook belangrike faktore. 

Trouens, die effektiwiteit van die rehabilitasieprogram word gevolglik 

bepaal deur hoe die risiko by ouderdom, geslag en etniese groep van die 

oortreder aansluiting vind. 

=> Geestelike afwyking vana 'n oortreder 

Die kroniese oortreder met beide 'n psigiatriese en 'n kriminele geskiedenis, 

reageer beter op monitering binne 'n Jae stres en beskutte omgewing. 

Risiko- en behoefte-assessering is daarom belangrik om 'n 

verantwoordelike keuse vir behandeling te maak. 

Spesifieke faktore word as riglyne hiervoor gebruik om 'n effektiewe 

metode van behandeling uit te werk en die volgende kan toegepas word: 

Die benutting van gesagstrukture; anti-kriminele modellering; en 

probleem-oplossing-tegnieke met die klem wat op die kriminologene 

behoeftes geplaas word (Andrews et al. 1990 : 44). 

=> Samevatting van Risiko-assessering 

Rehabilitasieprogramme spreek beide risiko en behoeftes op 'n 

verantwoordelike wyse aan. Op sistematiese monitering volg die resultate 

dan om nuwe bronne van insig te verseker wat deur navorsing gerugsteun 

kan word. Risiko-assessering is nie so moeilik nie, maar om die resultate in 

werkbare programme op te neem is problematies. 

7 .15 Risiko-assessering vir korrektiewe toesig 
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Die beginsel om toesiggevalle in groepe te klassifiseer volgens die risiko of die 

prognose wat ingehou word, dateer reeds terug tot die 1930's volgens Reid 

(1981 ). Teen daardie tyd was assesseringsinstrumente nie algemeen gebruik nie 

maar die vraag na die ontwikkeling daarvan het wel bestaan. 

Elke instelling het eie rekords vir empmese navorsing gebruik om sisteem te 

ontwikkel deur geldige inligting te benut en om betroubare modelle saam te stel. 

Dieselfde inligting word dan gebruik om voorspellings mee te maak, m~ar die 

modelle wat ontwikkel is, is byna alma! dieselfde. Gevolglik het die US National 

Institute of Correction ( 1981) voorgestel dat geldige modelle behoue bly sonder 

om nuwes te ontwikkel. Veral die instrument wat betroubaar is om geldige 

voorspellings te maak (Duckitt & Du Toit 1986: 18). 

'n Spesifieke model is deur die National Institute of Correction in die Verenigde 

State van Amerika voorgestel, saam met die een wat deur die Staat van Wisconsin 

ontwikkel is. Die model het die volgende ingesluit: 

* 

* 

Die eerste tien items is saamgestel en gewigte is aan veelvuldige reaksies 

toegeken. Die ontleding daarvan handel oor die kriminele geskiedenis en 

sosio-ekonomiese faktore wat die voorspelbaarheid van toekomstige 

misdadige gedrag verteenwoordig. 

Die elfde item IS rue empmes bepaal me, maar IS bygevoeg om 

beleidsuitvoering te verseker, wat verseker dat aggressiewe oortreders 

onder maksimum intensiewe toesig geplaas word. Die maksimum 

intensiewe toesig is vir ten minste ses maande geldig en daarna is die 

toesiglgeval weer op 'n ander instrument geherassesseer. 

Hierdie assesseringsinstrument staan bekend as die Wisconsin Risk Assessment 

Scale wat tot 'n groot mate met die P.2 van Georgia Department of Offender 
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Rehabilitation ooreenstem. Die gewigte wat toegeken is, verskil 'egter van die 

Wisconsin Risk Assessment Scale wat soos volg saamgestel is: 

Getal adresveranderings die afgelope 12 maande se gewigte is vanaf 0 tot 3 

vir 'n beweging toegeken. 

Die aantal kere van werksverandering die afgelope 12 maande se punte is 

vanaf 0 tot 2 en word in 'n persentasie (%) uitgedruk. 

Die gebruik van alkohol en die probleem daarvan se gewigte is vanaf 0 vir 

geen gebruik tot 4 vir probleemgedrag wat behandeling regverdig. 

Die gebruik van ander dwelmmiddels en probleme wat daarmee verband 

hou en die gewigte wissel van 0 tot 2. 

Houdings en gedragsprobleme soos geopenbaar kan telling van 0 of 3 of 5 

aan toegeken word. 

Die telling vir die ouderdom met die eerste misdaadpleging wissel tussen 0 

vir 24 jaar, ouer en 2 punte vir 20 tot 23 jaar en 4 punte vir 19 jaar en 

Jonger. 

Die aantal kere onder vorige korrektiewe toesig of parool se gewigte is 

vanaf 0 tot 4 toegeken. 

Die aantal vorige korrektiewe toesig en parool wat ingetrek is, se tellings 

wissel tussen 0 en 4 punte. 

Getal vorige misdrywe gepleeg se toekenning wissel ook tussen 0 en 4 

punte. 
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Vir misdade en jeugwandade is tellings tussen 2 en 3 punte toegeken. 

Alhoewel die puntetoekenning by sekere vrae verskil, is dit byna dieselfde as die 

van P.2 (Bylae ). 

Die assesseringsinstrument van Wisconsin is dieselfde as Georgie met die 

uitsondering dat die puntegradering by sekere vrae verskil. 

Ander vrae soos die volgende is bygevoeg: 

Probleme wat met die huidige lewenssituasie ervaar word, waarvoor punte 

van 0, 3 en 5 toegeken is. 

Vir die voorkoms van 'n identiteitsprobleem op sosiale vlak, word gewigte 

van 0 tot 3 toegeken. 

Vir samewerking om gestelde voorwaardes te gehoorsaam, word gewigte 

gradering van 0 tot 5 punte toegeken. 

Vir die benutting van gemeenskapsbronne word punte vanaf 0 tot 4 

toegeken met die hoogste punt as dienste beskikbaar is, maar nie benut 

word nie. (Bylae verwys na die Wisconsin-assesserings-instrument). 

7.16 'n Kritiese beskouing rakende die gebruik van assesseringsinstrument 

Die volgende kriteria word rakende assesseringsinstrumente voorgehou: 

* Die gebruik van die instrumente word dikwels bevraagteken: of dit 

enigsins vir korrektiewe toesig en parool benut kan word. Of dit 'n ideale 

voorspellingsmaatstaf is? As gevolg van genoemde vrae is daar soms 

weerstand teen die gebruik van die instrumente. 
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* Indien die instrumente wel as 'n voorspellingsmaatstaf benut word, is die 

akkuraatheidsgraad nie op 'n hoe vlak om residivisme te voorspel nie. Die 

individuele vlak van voorspellings hou daarom nie groat sukses in nie. 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

Waar die instrumente we] gebruik word om sukses en/of mislukkings te 

voorspel, wissel die akkuraatheid tussen 70 % tot 80 % (Wormith & 

Goldstone 1984). 

Daar is wel gevind dat as assesseringsinstrumente met ander 

voorspellingskale vergelyk kan word, waar eersgenoemde meer akkuraat en 

suksesvol is. As gevolg hiervan word die instrumente in 'n toenemende 

mate gebruik (Wormith & Goldstone 1984). 

Daar kan nie verwag word dat die assesseringsinstrumente volmaak moet 

wees nie omdat menslike foute nie buite rekening gelaat kan word nie. In 

die toepassing van die instrumente behoort beamptes wat dit uitvoer, goed 

opgelei te wees. 

Foute met die voorspelling kan ontstaan as gevolg van foutiewe inligting 

wat deur die toesiggeval /oortreder verskaf is. Indien die inligting wat 

verstrek is, nie gekontroleer is nie, gaan dit moeilik wees om akkuraat te 

voorspel. 

Die gebreke ten opsigte van voorspellings kan nie net aan die instrument 

toegeskryf word nie. Ander faktore moet ook in aanmerking geneem word 

soos die van die toepasser daarvan en die inligting wat ingesamel is. 

Die instrumente behoort voortdurend aangepas te word, maar dit moet deur 

empiriese navorsing voorafgegaan word. Die aanpassing moet daarom nie 

Iukraak aangebring word nie. 
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* Die grootste voorspellingsfoute wat wel by die Wisconsin assesseringskaal 

voorgekom het, is by die hoe risiko-gevalle, naamlik 37, I %. Die laagste 

voorspellingsfoute het by die lae-risiko-gevalle voorgekom naamlik: 3,0 % 

(Wormith & Goldstone 1984). 'n Moontlike rede hiervoor is dat die 

persone wat by die voltooiing van die vraelys betrokke was, dit nie korrek 

voltooi het nie. Of dit kan ook wees dat hoe-risiko-gevalle se gedrag 

moeiliker voorspelbaar is. 

* 

* 

* 

Of die inligting wat deur die hoe-risiko-geval verskaf is, was verdraai en het 

die voorspelling belnvloed. Daarenteen kan dit ook verwag word dat hoe 

risikogevalle makliker van die norm gaan afwyk. 

Die assessering en klassifikasie van oortreders vir behandelingsdoeleindes is 

'n gebied wat grootliks vemalatig is. Daar kan geredeneer word dat die 

bronne wat in behandelingsprogramme noodsaaklik is, ook die volgende 

moet insluit: mediese, geestesgesondheid, beroepsopleiding en opvoed

kundige programme. 

Dit kan ook die rehabilitasieprogramme en inrigtingsbehandeling deur 

middel van korrektiewe toesig laat belnvloed aangesien oortreders vroee 

vrylating verkies (Clements 1984). 

Die assesseringsriglyne wat neergele is vir die verskillende programme 

vereis intensiewe skedules, onderhoudsvoering, en beroeps-, akademiese

en sielkundige toetsing. En die klassifikasie wat gemaak word, is steeds tot 

'n mate subjektief omdat geen instrument die massa inligting en data 

effektief kan hanteer nie. Nieteenstaande dit, is die klassifisering van 

oortreders vir spesifieke programme 'n voorwaartse stap en 'n aanvaarbare 

benadering. 
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Assesseringsinstrumente het bepaalde voordele wat belangrik is. Daar is 

reeds getoon dat dit betroubare instrumente is wat redelik akkuraat die 

toekomstige gedragspatrone en misdadige neigings kan voorspel. Dit is 

relatief eenvoudig om toe te pas en is prakties uitvoerbaar. Die Wisconsin 

sistem het 'n mediaan sukses van 89 % (National Institute of Correction, 

1981 ). Die sisteem is 'n goeie riglyn om te bepaal tot watter program en 

dienste 'n oortreder aan toegewys kan word en word volgens die oortreder 

se eie behoeftes bepaal. Die data waarvolgens die indeling gemaak ~ord, 

moet dan korrek en betroubaar wees. 

* Die haalbaarheid en akkuraatheid van die sisteem is om 'n suksesvolle. 

voorspelling te maak wat bewys ts deur die feit dat die 

assesseringsinstrument steeds toegepas kan word. Die suksessyfers wat 

aangehaal is, het bewys dat die instrumente die toepassing daarvan 

regverdig. 

* 

* 

Met die toepassing van die assesseringsinstrumente word tyd bespaar en is 

'n semi-gestruktureerde onderhoud wat met die oortreder gevoer word. 

Die beampte voltooi 'n gestandaardiseerde vraelys wat 'n objektiewe telling 

gee om die oortreder in 'n kategorie te plaas. Daar vind 'n selektiewe 

ingryping in die oortreder se lewenspatroon plaas wat binne 'n 

gestruktureerde en beperkte omgewing geskied. 

Die assesseringsinstrument het binne 'n relatiewe kort tydperk ontwikkel en 

gevestig geraak (Duckitt & Du Toit 1986 : 39). Hierdie ontwikkeling van 

klassifikasiemodelle hou fundamentele voordele in (Austin 1983 : 574). 

Goeie ondervinding is reeds in die Verenigde State van Amerika met die 

gebruik van die instrumente opgedoen waarby ander instansies net baat by 

kan vind. 

7.17 Slotopmerkings en Evaluering van assessering 
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Die assessering van 'n oortreder vir korrektiewe toesig is nie 'n lukraak proses nie 

en behoort op 'n basis uitgevoer te word wat deur ervaring en ondersoek 

gerugsteun is. Assessering moet binne 'n raamwerk van bepaalde kriteria 

uitgevoer word en die vraag wat gevra moet word; is wat wil vasgestel of bepaal 

word? In korrektiewe toesig is die doel om die risiko wat 'n oortreder vir 'n 

gemeenskap inhou, wat bepaal moet word. Ook wat die toesigling se behoeftes is 

en by watter programme ingeskakel moet word en soms ook vir watter tydperk die 

korrektiewe toesig uitgevoer moet word. 

'n Belangrike faktor is om te bepaal wanneer daar van een kategorie na 'n ander 

een gepromiveer kan word. Of om die bepaalde omstandighede te ondersoek 

alvorens korrektiewe toesig ingetrek moet word. Hierdie ondersoeke vorm ook 

deel van 'n assesseringsproses. 

Menslike gedrag, waarby kriminele gedrag ingesluit is, is moeilik bepaalbaar. Die 

kriminele gedragspatrone moet vasgestel word, daarom moet van tegnieke en 

metodes gebruik gemaak word om die oorsake daarvan te ontleed. Deur middel 

van assessering word die gedragspatrone ontleed om toekomstige gedrag voorspel. 

Hierdie is om te voorspel of die oortreder weer tot kriminele gedrag toevlug gaan 

neem ofnie. 

Om ontledings en voorspellings te kan maak, moet alle aspekte van die oortreder 

se gedrag nagegaan word wat gedoen word deur onderhoudsvoering en direkte 

waarnemmg. Omdat verdraaiing van inligting nie uitgeskakel is nie, moet die 

korrektheid van die inligting gekontroleer word deur kontrolering. 

Die inligting wat ingesamel is, moet ten alle tye korrek wees en dit kan alleen 

verseker word deur die inligting te verifieer. Dit wil se die inligting moet 

gekontroleer en bevestig word. Die toesiggeval se gedrag moet ook gemonitor 

word om te voorkom dat latente gedragspatrone wel later na vore kan kom. 
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Ten opsigte van al die kontrolemaatreels kan verdraaiing van inligting steeds 

voorkom. Die verdraaiing gaan die assesseringsproses en die akkuraatheid van die 

voorspelling beinvloed. Daarom moet alle pogings aangewend word om korrekte 

inligting vir die assesseringsproses te versamel. 

In die State Georgie en Wisconsin in die Verenigde State van Amerika is 

assesseringsinstrumente vir korrektiewe toesig ontwikkel. Die gedragspatrone wat 

nagegaan word, is by genoemde state byna dieselfde. Daar is veral gekonsentreer 

op uiterlike gedrag wat voorkom. Ook die ouderdom waarop die eerste 

misdaadpleging plaasgevind het, geniet hoe prioriteit en daarom word 15 punte aan 

aggressiewe misdade toegeken omdat die misdaadpatrone van kardinale belang is 

in die assesseringsproses. 

Assesseringsinstrumente is deur ondervinding en die bestudering van relevante 

inligting ontwikkel wat tot die korrektiewe departemente se beskikking is. In 

bogenoemde state dien die assesseringsinstrument 'n goeie doel en dit het die toets 

van die tyd daar deurstaan. Die akkuraatheid daarvan asook voorspelbaarheid van 

gedrag, is relatief hoog alhoewel die persentasie ten opsigte van die hoe-risiko

gevalle Iaer is. Ander faktore kan egter nie buite rekening gelaat word by die hoe 

risiko-gevalle nie daarom is die persone se gedrag moeiliker voorspelbaar. 

Die sielkundige of psigologiese invloede op kriminele gedrag en om voorspellings 

te maak, kan nie buite rekening gelaat word nie. Hierdie invloede is teenwoordig 

en word beklemtoon terwyl kriminologene faktore sterker na vore kom in die 

voorspellingskriteria. Alhoewel die kriminoloog of penoloog nie op die 

sielkundiges se terrein moet beweeg nie, is die kundigheid van sielkundiges of 

psigiaters wel belangrik. 

Met die benutting van assesseringsinstrumente behoort beamptes deeglik vir die 

toepassing opgelei te word om die doelwitte te bereik wat duidelik uitgespel is. 

Elkeen wat die instrument' toepas, behoort dieselfde doelwitte na te streef want 
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indien dit nie gedoen word nie, word die geldigheid en betroubaarheid daarvan 

betwyfel. Omdat die assesseringsinstrument moet meet wat dit veronderstel is om 

te bereik, moet daarna gestreefword. 

Die bestaande instrumente behoort deur die toepassers positief aangewend te word 

want dit gaan grootliks tot die sukses van die assesseringsproses hydra. 

Assesseringsinstrumente kan nie sender meer van die een instansie na 'n ander 

oorgedra word nie, maar behoort by bepaalde omstandighede aangepas te :word. 

Daarom sal Suid-Afrika sy eie assesseringsisteem moet ontwikkel en uitbou, maar 

daar kan uit die ondervinding van State Georgie en Wisconsin geleer word. Die 

bronne is wel beskikbaar en dit word reeds gebruik, maar aanpassing behoort 

gemaak te word om by plaaslike omstandighede aan te pas. 

Assessering is en bly 'n ingewikkelde proses wat reeds met die eerste kennismaking 

met die oortreder 'n aanvang neem. Inligting vir die assesseringsproses word 

alreeds in die voorvonnisverslag opgeneem sender om voorspellings te maak want 

dit kan die objektiwiteit van die regsproses bei"nvloed. 

Binne korrektiewe toesig of gemeenskapskorreksie is die assesseringsproses 

belangrik sodat die regte geval vir die korrekte program gekeur word. Daarom is 

korrektiewe keuringsproses en kategorisering belangrike aspekte van die 

assesseringsisteem omdat dit moeilik is om 'n akkurate profiel van die oortreder 

saam te stel en 'n prognose te bepaal. Om die profiel te kan saamstel, word alle 

behoeftes van die ootreder in aanmerking geneem wat teenoor beskikbare bronne 

opgeweeg word. 

Met assessering is dit nie maklik om te bepaal watter faktore om in aanmerking te 

neem en watter om weg te laat nie omdat nie alle faktore ewe belangrik is nie. 

Daarom is die semi-gestruktureerde vraelys belangrik wat gestandaardiseerd moet 

wees. Norms wat hiervoor vasgestel is, word getoets en geevalueer omdat 

vraelyste onder alle omstandighede met dieselfde inligting, dieselfde resultate 



356 

behoort op te I ewer. Sodoende sal dit vir oortreders met dieselfde' behoeftes en 

risikofaktore binne bepaalde omstandighede dieselfde meting weergee. 

Nieteenstaande dat assessering 'n moeilike proses is, is dit nie van so 'n aard dat 

probleme nie uitgeskakel en reggestel kan word nie. Hierdie proses verg net 

deegliker beplanning, navorsing en opleiding asook dat instrumente voortdurend by 

omstandighede aangepas moet word. Hierdie aanpassing kan nie sonder die nodige 

vooraf ondersoeke en navorsing aangebring word nie. 

Daar is na die ondersoeke se mening geen volmaakte assesseringsisteem nie, maar 

hierdie stelling verhoed nie dat daar nie daarna gestreef kan word nie. Pogings kan 

daarom binne die Suid-Afrikaanse korrektiewe toesigsisteem aangewend word om 

na die volmaaktheid van assessering te soek. Hierdie doelwit is nie maklik 

bereikbaar nie, maar dit is geensins onmoontlik nie. 

Die assessering wat wel toegepas word, vorm deel van die voorvonnisondersoek 

wat geensins foutief is nie, maar dit is nie alleen voldoende nie. Daarom moet daar 

ten alle tye gesoek word na 'n assesseringsinstrument wat by die Suid-Afrikaanse 

omstandighede aangepas is. Indien dit kan plaasvind, kan akkurate assessering 

daardeur verseker word sodat die kandidate wat op die stelsel ingebring word, die 

korrekte toesiggeval is. Hierdeur gaan verseker word dat korrektiewe toesig in 

Suid-Afrika nie net suksesvol uitgevoer word nie, maar ook dat die effektiwiteit 

daarvan verhoog word. 



HOOFSTUKS 

'N PROFIELSAMESTELLING VAN KORREKTIEWE TOESIGGEVALLE IN DIE 

WESKAAP 

8.1 lnleiding 

In die vorige hoofstuk (Hoofstuk 7) is assessering betreffende korrektiewe toesig bespreek, 

veral om die belangrikheid te beklemtoon rakende seleksie van 'n geval vir 'n bepaalde 

program. Akkurate meting tydens die assesseringsproses is absoluut belangrik, maar die 

inligting om die afleidings te maak is afkomstig van die oortreders self In die lig hiervan mag 

die betroubaarheid van die meting belnvloed word aangesien oortreders heelwaarskynlik 

verdraaide inligting kan verskaf Die verskaffing van verdraaide inligting mag wees omdat die 

oortreder self daardeur bevoordeel wil word. 

Toetsing van inligting is belangrik vir straftoemeting, veral ten opsigte van korrektiewe toesig. 

Teen hi er die agtergrond is verskeie metingsinstrumente al ontwikkel, alhoewel geeneen met 

sukses onder alle omstandighede aangewend kan word nie. 

Binne die Suid-Afrikaanse konteks is die menmgs van landdroste nagevors rakende die 

straftoemeting van korrektiewe toesig. Alhoewel geen metingsinstrument ontwerp is nie, is 

die navorsing wel van belang veral omdat korrektiewe toesig hoofsaaklik in die laerhowe 

opgele word. Aangesien die ondersoek die insigte oor die vraagstuk toon, word kortliks 

daarna verwys ten einde die regbank se perspektief te kan weergee. 

In die tweede helfte van die hoofstuk stel die navorser 'n profiel van 'n toesiggeval saam. Die 

profielstudie handel oor inligting wat van die Departement Korrektiewe Dienste, Kaapstad 

ingesamel is. 

8.2 Ondersoek na korrektiewe toesig 

Neser, Naude, Grobbelaar en Pretorius het feitelike inligting ingewin deur middel van gestruk

tureerde vraelyste, wat so saamgestel is dat dit met rekenarisering verwerk kon word. Die 

inligting is op die ordinale vlak van meting ingesamel en is op die drie- of vyfpunt Likert-skale 

ingedeel. Die vraelys is 'n selfvoltooide meetinstrument sodat die respondent nie die navorser 

persoonlik kontak met die voltooiing nie. Die vraelys is aan 'n voorondersoek onderwerp 
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deur informele toetsing met kundige kollegas en senior landdroste asook formele kontrolering 

deur terugvoering oor die vraelysinhoud (Die Landdros Maart 1993: 4-5). 

Die universum het uit 25 streek- en distrikhoflanddroste van die Pretoria en Wonderhoom 

omgewing hestaan wat reeds met die loodsprojek vir korrektiewe toesig as vonnisopsie sedert 

15 Augustus 1991 ingevolge artikels 276(l)(h), 276(l)(i) en 297 van die Strafproseswet, 

Wet 55 van 1977, hetrokke was. In die universum is daar 19 (76 %) manlike en 6 (25 %) 

vroulike respondente waarvan 18 ( 60 % ) distrikhof- en 7 (28 % ) streekhoflanddroste is. Van 

die respondente het 14 (56 %) minder as tienjaar en 11 (44 %) !anger as IO jaar ondervinding 

en 11 (44 %) het al 'n straftoemetingseminaar hygewoon asook 14 (56 %) dit nog nie 

hygewoon het nie (Die Landdros Maart 1993: 5-6). 

8.2.1 Strafoogmerke 

Strafoogmerke word oor die algemeen gehruik om die effektiwiteit van straf in die wydste sin 

te meet (Rahie & Strauss 1985: 52-58). (Strafteoriee is reeds in hoofstuk twee pp 38 - 39 

hespreek maar hier word weer kortliks daarna verwys hetreffende korrektiewe toesig). 

Korrektiewe toesig hehoort daarom ook aan hierdie toets onderwerp te word (Van der Merwe 

1991). Die toets hepaal of 'n vonnis moreel regverdighaar is en of dit hydra tot die 

heskerming van die gemeenskap wat een van die vernaamste strafoogmerke is. Die 

strafoogmerke is: 

# Vergelding: Vergelding is wanneer aanvaar word dat die oortreder die verdiende 

loon vir 'n misdaad ontvang en of die vonnis ewewigtig in verhouding tot die morele 

verwythaarheid van die skade herokken is. Vergelding is onafwendhaar en 

onvermydelik 'n gevolg van rnisdadige gedrag sodat die oortreder hoetedoening en 

herou moet toon oor die gevolge van sy dade aan die gemeenskap. (Die Landdros 

Maart 1993 :8). 

# Afskrikking: Afskrikking is die vrees wat ingehoesem word deur middel van 

toekomstige strafoplegging vir misdadige gedrag wat hydra tot die weerhouding van 

afwykende optrede. Die individu word afgeskrik en langs hierdie weg word voorkom 

potensiele oortredings deur die weerhouding om 'n misdaad te pleeg wat weer die 

gemeenskap heskerm (Die Landdros Maart 1993). 
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# Rehabilitasie: Rehabilitasie is om die misdadiger se gesindheid, lewenshouding en 

gedrag deur middel van strafoplegging te laat verander (S v Cotton 1991 I SACR 

531 (A)). 

# Voorkoming: Voorkoming is die uitskakeling van misdaadpleging deur 

straftoemeting. Misdaadvoorkoming is daarin gesetel <lat die individu en die 

gemeenskap voortdurend aan die gevolge van strafoplegging blootgestel word. 

Hierdie is omdat misdade psigiese en liggaamlike leed en lyding veroorsaak deur 

materiele asook moontlike lewensverlies (Die Landdros Maart 1993: 8-9). 

Elke strafoogmerk bevat die kem van 'n gebalanseerde strafbeleid en staa'n in verhouding tot 

mekaar sender <lat die een ten koste van die antler verhef word. Die bevindinge van die 

ondersoekgroep rakende die realisering van die strafoogmerk met die oplegging van 

korrektiewe toesig is soos volg: 

* 

* 

* 

* 

* 

Die strafoogmerke wat as baie belangrik bevind is, is die volgende - rehabilitasie en 

voorkoming - met beide 48,00 %; individuele afskrikking 44,00 %; en vergelding en 

algemene afskrikking met beide 28 %. 

Onder belangrik het algemene afskrikking met 60,00 %; individuele afskrikking met 

52,00 %; rehabilitasie en voorkoming met beide 48,00 % en vergelding met 44 % 

uitgestaan. 

Rehabilitasie en individuele afskrikking het beide onderskeidelik 96,00 % ender baie 

belangrik en belangrik behaal. 

Algemene afskrikking het gesamentlik ender baie belangrik en belangrik 88,00 % 

behaal, vergelding het ender genoemde twee eienskappe 72, 00 % versamel. 

Vergelding word deur 28,00 % van die respondente as van minder belang beskou wat 

die hoogste telling ender hierdie eienskap is. 
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Rehabilitasie en individuele afskrikking staan uit as die belangrikste eienskappe van 

korrektiewe toesig en dat vergelding as strafoogmerk by die oplegging van die vonnisopsie 

van minder belang is. 

8.2.2 Menings oor korrektiewe toesig en vergelding 

'n Derde (33,33 %) van die vroulike respondente is positief ingestel teenoor die effektiewe 

bydrae van korrektiewe toesig tot die verwesenlikheid van vergelding. Dit terwyl meer as die 

helfte (52,63 %) van die manlike respondente geen twyfel oor vergelding met korrektiewe 

toesig het nie (Die Landdros Maart 1993: 10-11 ). 

8.2.3 Menings oor korrektiewe toesig en individuele afskrikking 

Meer vroulike (83,3 %) as manlike respondente (78,94 %) heg in 'n groter mate waarde aan 

die vermoe van korrektiewe toesig om by te dra tot individuele afskrikking. Daar is ook 'n 

hoe onsekerheidspersentasie (16,67 %) by die vroulike landdroste teenwoordig oor individuele 

afskrikking. Die distriklanddroste verteenwoordig 'n groot persentasie (83,34 %) en die 

streekhoflanddroste (71,43 %) wat positiewe waarde aan individuele afskrikking van 

korrektiewe toesig heg. Landdroste van jonger as 40 jaar en die van ouer as 40 jaar het beide 

dieselfde mening, onderskeidelik 80,00 % oor hierdie aspek (Die Landdros Maart 1993: 11 ). 

8.2.4 Menings oor korrektiewe toesig en algemene afskrikking 

Die ondersteuning vir algemene afskrikking van korrektiewe toesig is heelwat groter onder 

vroulike (50,00 %) as manlike (36,85 %) landdroste. Die respons van die streekhoflanddroste 

(28,58 %) en die wat ouer as 40 jaar is (30,00 %) en diegene met 10 jaar en langer ervaring 

(36,36 %) het, heg minder waarde aan die effek van korrektiewe toesig tot algemene 

afskrikking. Hierdie toedrag van sake is in vergelyking met distrikslanddroste (44,44 %); 

respondente wat jonger as 40 jaar is (46,67 %); en diegene met 10 jaar en minder 

vonnisoplegging ervaring (42,86 %) (Die Landdros Maart 1993: 12). 

8.2.5 Menings oor korrektiewe toesig en rehabilitasie 

V roulike respondente het algehele vertroue ( 100, 00 % ) in korrektiewe toesig se effektiewe 

bydrae tot rehabilitasie. 'n Gro'ot persentasie (84,21 %) van die manlike landdroste 

ondersoekgroep handhaaf dieselfde menings as hul vroulike kollegas. 
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Die ondersoekgroep ouer as 40 jaar (80,00 %) en die met langer as 10 jaar ondervinding 

(81,82 %) glo in die rehabilitasiewaarde van korrektiewe toesig. Hierdie beginsel word ook 

bevestig deur vonnisopleggers van 40 jaar en jonger (93,33 %) en diegene met 10 jaar en 

minder ervaring (92,86 %) (Die Landdros Maart 1993: 13). 

8.2.6 'n Opsomming van die belangrikheid van die strafoogmerke ten opsigte van 

korrektiewe toesig 

'n Opsornming van die ondersoekgroep se rangskikking van die strafoogmerke se 

belangrikheid is die volgende: 

* 

* 

* 

Rehabilitasie, individuele afskrikking en voorkoming het aldrie ses-en-neentig persent 

verkry en staan uit as die oogmerke binne die vonnisopsie. 

Die vonnisopleggers se menmgs omtrent die mate waarin korrektiewe toesig 

ongetwyfeld en in 'n groot mate effektief tot elk van die strafoogmerke hydra, word 

illustreer in die waarde wat aan veral rehabilitasie (88 persent) geheg word. Meer as 

drie-kwart (75%) van die landdroste in die ondersoekgroep beskou rehabilitasie 

eff ektief tot korrektiewe toesig, wat die uitstaande kenmerk van die vonnisopsie is. 

Die strafoogmerk wat op rehabilitasie volg, is individuele afskrikking met 80 persent 

wat daarna deur voorkoming met 56 persent gevolg word. Heelwat meer as die 

helfte van die vonnisopleggers bevestig dat individuele afskrikking en voorkoming 

effektief deur korrektiewe toesig aangespreek word (Die Landdros Maart 1993: 14). 

Alhoewel vergelding en algemene afskrikking die twee laagste plekke op die strafoogmerke 

rangordelys inneem, is die effektiwiteit daarvan geensins onbelangrik tot korrektiewe toesig 

nie. Vergelding en afskrikking neem slegs ondergeskikte plekke in teenoor rehabilitasie, 

individuele afskrikking en voorkoming wat relatief die sterkste eienskappe van korrektiewe 

toesig laat uitstaan. 

8.3.1 Bevindings van die voordeelbeginsels 

Die onderliggende voordeelbeginsels is by die ondersoekgroep getoets deurdat vasgestel is tot 

watter mate word waarde geheg aan die onderliggende filosofie waarop korrektiewe toesig 

berus. 
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Beginsel 1: Die oortreder word gestraf deur sy eie tyd in beslag te neem 

Die oorwegende meerderheid (84,00 %) van die ondersoekgroep het met "ongetwyfeld" 

(44,00 %) en "in 'n groot mate" (40,00 %) waarde geheg aan die beginsel dat die oortreder 

gestraf word deurdat eie tyd in beslag geneem word deur die oplegging van korrektiewe 

toesig. 

Landdroste verbonde aan die streekhof (100,00 %); wat ouer as 40 jaar is (90,00 %); en_ met 

langer as 10 jaar ervaring (90,91 %), is geneig om hierdie beginsel sterker te onderskryf 

Beginsel 2: Die oortreder se bewegingsvryheid word aan bande gele 

Die grootste meerderheid (88,00 %) van die ondersoekgroep heg ongetwyfeld (44,00 %) en in 

'n groot mate ( 44,00 %) waarde aan die onderliggende filosofie van die oortreder se 

bewegingsvryheid wat aan bande gele word. 

Slegs twaalf persent van die vonnisopleggers het in 'n geringe mate waarde aan die beginsel 

geheg en niemand is onseker of heg glad nie waarde aan die beginsel nie (Die Landdros Maart 

1993: 18). 

Beginsel 3: Opvoeding wat die oortreder mag benodig om behoorlik in die gemeenskap 

te funksioneer 

Die meerderheid van die ondersoekgroep (86, 00 % ) heg groot waarde aan die beginsel van 

opvoeding wat die oortreder mag benodig om behoorlik in die gemeenskap te funksioneer 

terwyl op korrektiewe toesig. Die manlike (89,47 %) en die vroulike lede (83,33 %) van die 

ondersoekgroep is in 'n groot mate eens in die evaluering van hierdie beginsel. 

Slegs twaalf persent van die totale ondersoekgroep heg tot 'n geringe mate waarde aan die 

beginsel en nul persent glad nie (Die Landdros Maart 1993: 19-20). 

Beginsel 4: Die gemeenskap word betrek met die tenuitvoerlegging van die vonnis 

Die meerderheid van die totale ondersoekgroep (52,00 %) is van standpunt dat by korrektiewe 

toesig die gemeenskap met die tenuitvoerlegging van die straf betrek moet word. Daarenteen 

het net meer as 'n derde (40,00 %) van die respondente in 'n geringe mate waarde aan hierdie 
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beginsel geheg. Die respons word verder gekenmerk deur 'n hoe persentasie (83,33%) van 

die vroulike landdroste wat die mening huldig dat korrektiewe toesig slegs in 'n geringe mate 

(66,66 %) of glad nie (16,67 %) die gemeenskap by strafuitvoering gaan betrek nie (Die 

Landdros Maart 1993: 20). 

Daar is 'n groot mate van eensgesindheid tussen die respons wat ook deur die ander 

kategoriee uitgespreek word. 

Beginsel 5: Die gemeenskap kan bevoordeel word deur middel van gemeenskapsdiens 

en slagoffervergoeding 

Meer as driekwart (76,00 %) van die totale ondersoekgroep heg ongetwyfeld (16,00 %) en 'n 

groot mate (60,00 %) waarde aan die beginsel dat die gemeenskap bevoordeel kan word deur 

die benutting van korrektiewe toesig as straf Meer as tagtig persent (84,21 %) van die mans 

onderskryf hierdie beginsel as die filosofie van korrektiewe toesig, dit terwyl die helfte van die 

vroulike respondente (50,00 %) ook waarde daaraan heg. 

'n Groot persentasie landdroste in die kategorie 40 jaar en ouer (80,00 %) en met langer as 10 

jaar ondervinding (81,82 %) heg groter waarde aan hierdie beginsel as diegene wat 40 jaar en 

jonger is (73,33 %) en met 10 jaar en minder ervaring as vonnisopleggers (71,43 %) (Die 

Landdros Maart 1993: 21-22). 

Slegs 'n klein persentasie (20,00 %) heg tot 'n geringe mate waarde aan hierdie beginsel: dat 

die gemeenskap bevoordeel kan word. 

Beginsel 6: Die slagoff er kan bevoordeel word deur slagoff ervergoeding 

Meer as driekwart (80,00 %) van die totale ondersoekgroep heg in 'n groot mate waarde aan 

die beginsel dat die slagoffer deur korrektiewe toesig bevoordeel kan word. Slegs twintig 

persent heg in 'n geringe mate waarde aan die beginsel terwyl nul persent glad nie daaraan 

waarde heg nie (Die Landdros Maart 1993: 22). 

Beginsel 7: Korrektiewe toesig is meer bekostigbaar as gevangenisstraf 

Meer streekhoflanddroste (71,42 %) as distrikslanddroste (50,00%) ondersteun hierdie 

beginsel ongetwyfeld of in 'n groot mate. Dieselfde tendens kom voor by die 
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ouderdomsgroep waar sewentig persent van diegene ouer as 40 jaar die beginsel in 'n 

positiewe mate ondersteun, dit is in vergelyking met minder as die helfte (46,67 %) in die 

groep van 40 jaar en jonger. Twintig persent van die laasgenoemde groep respondente heg 

geen waarde aan die beginsel nie. 

Die respons word gekenmerk deur die feit dat byna twee derdes van die vonnisopleggers met 

langer as 10 jaar ervaring die beginsel ongetwyfeld of in 'n groot mate steun. Hierteenoor 

openbaar net die helfte van die ondersoekgroep met 10 jaar en minder ervaring dieselfde 

siening. Meer as twintig persent (21,43 %) van die laasgenoemde groep heg geen waarde aan 

hierdie stelling as onderliggende filosofie van korrektiewe toesig nie (Die Landdros Maart 

1993: 23-24). 

8.3.2 'n Opsomming van die beginsels 

Die rangorde van die beginsels oor korrektiewe toesig deur die ondersoekgroep in die mate 

waaraan waarde geheg is, is soos volg: 

# Dat die gemeenskap bevoordeel kan word deur middel van gemeenskapsdiens en gee 

te kenne dat 76 persent met mekaar kan versoen. 

# Dat korrektiewe toesig meer bekostigbaar is as gevangenisstraf word deur 56 persent 

bevestig. 

# Dat geen kontaminasie met geharde misdadigers in die gevangenis plaasvind nie, 

word 'n persentasie van 96 aan toegeken. Die vonnisopleggers sien die waarde van 

kontakmaking met geharde misdadigers in 'n ernstige lig veral om verdere 

misdaadpleging te voorkom. 

# Die behoud van familieband kry ook 96 persent in dieselfde mate soos kontaminasie, 

maar word gevolg deur die feit dat die oortreder die geleentheid kry om 'n gevoel 

van eiewaarde te verhoog (88 persent). 

# Dat die oortreder met die wetsgehoorsame gemeenskap kontak behou (64 persent). 
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# Dat die gemeenskap direk by die misdaadprobleem betrokke raak en dat korrektiewe 

toesig as 'n teenvoeter vir 'n hoe gevangenisbevolking gesien word verteenwoordig 

albei 60 persent (Die Landdros Maart 1993: 25). 

Uit die gegewens blyk dit dat die voordele wat die oortreder self uit die stelsel haal, 'n hoer 

gradering verkry as die wat op die gemeenskap betrekking het. 

8.4 Status van korrektiewe toesig 

Neser et al (Die Landdros Maart 1993) het ook ondersoek ingestel na die vonnisoplegger se 

ingesteldheid oor die status van korrektiewe toesig omdat gevangenisstraf vir baie jare die 

"gewildste" strafvorm was. 

Voordat daar van korrektiewe toesig gebruik gemaak kan word, is deskundige insette nodige 

vir die assessering van die oortreder en die ondersoek na die tenuitvoerlegging van die vonnis. 

Daarom word die status van 'n vonnis gevolglik bepaal deur die mate waardeur sukses met 

korrektiewe toesig behaal word. 

8.4.1 Opsomming oor die status van korrektiewe toesig as vonnisopsie 

Die meerderheid van die landdroste het 'n positiewe gesindheid jeens die aard en benutting van 

korrektiewe toesig. 

Meer as negentig persent (92, 00 % ) van die ondersoekgroep vonnisopleggers is oortuig 

daarvan dat korrektiewe toesig 'n selfstandige strafvorm is. Sestig persent gaan met die 

stelling akkoord dat korrektiewe toesig nie 'n "ligte" straf is nie (Die Landdros Maart 1993: 

34). 

Die negatiewe dimensie van die ondersoekgroep oor die status van korrektiewe toesig handel 

oor die benutbaarheid van die vonnisopsie as strafvorm. Meer as die helfte (66,00 %) van die 

respondente stem saam dat die vonnis 'n vorm van toegewendheid is wat die oortreder 

[Jegunstig. Dit terwyl 'n derde (32,00 %) dit as 'n "ligte" vonnis beskou. 
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Meer as 'n derde (36,00 %) van die landdroste sal korrektiewe toesig minder geredelik vir 

jeugdige-eerste-oortreders oorweeg, dit terwyl twaalf persent die strafvorm nie in hierdie 

gevalle gaan toepas nie. 

'n Groot persentasie (80,00 %) van die respondente koester bedenkinge oor die geskiktheid 

van korrektiewe toesig as vonnis vir oortreders wat aan geweldsmisdade skuldig bevind is. 

Sestig persent gaan dit geredelik oorweeg en twintig persent sal dit glad nie oorweeg vir 

geweldsmisdade nie (Die Landdros Maart 1993: 34). 

Nieteenstaande die negatiewe dimensie in die ondersoek verbonde aan die status van 

korrektiewe toesig as strafvorm, word die vonnisopsie deur die grootste meerderheid 

landdroste as 'n bruikbare straf beskou. Die negatiwiteit is hoofsaaklik gebaseer op die feit 

dat die oortreders nie die volle impak van straf vir misdaadpleging mag ervaar nie. 

8.5 Die lewensvatbaarheid van korrektiewe toesig 

Neser et al (Die Landdros, Maart 1993) het ook ondersoek ingestel na die lewensvatbaarheid 

van korrektiewe toesig. Die volgende faktore in verband met die lewensvatbaarheid van 

korrektiewe toesig is nagevors: 

Aanvaarding en benutting deur strafopleggers 

Gemeenskapsaanvaarding en -betrokkenheid 

Beskikbaarheid van gemeenskapsinfrastrukture 

8.5.1 Opsomming rakende die lewensvatbaarheid van korrektiewe toesig 

Die meerderheid van die respondente gaan met die stelling akkoord dat korrektiewe toesig 

deur die bree gemeenskap van vonnisopleggers aanvaar en benut gaan word. 

Die bestaan van genoegsame strukture vir doeltreffende implementering in Blanke 

gemeenskappe wat by meer as driekwart (76,00 %) van die landdroste geen kommer wek nie. 

Behalwe die feit dat respondente onseker is oor die aangeleentheid, bevraagteken 'n 

beduidende persentasie die haalbaarheid van die strafopsie vir oortreders in ander 

gemeenskappe weens die afwesigheid van noodsaaklike infrastruktuur (Die Landdros Maart 

1993: 45). 
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8.6 Slotopmerkings rakende die ondersoek 

Alhoewel hierdie ondersoek slegs 'n klein universum (N = 25) ingesluit het, het die 

ondersoekspan betekenisvolle data bekom rakende korrektiewe toesig. Die mening van 

landdroste is van kardinale belang aangesien die oplegging van korrektiewe toesig tot 'n groot 

mate by die beroepsgroep berus. 

Sonder die insig in die vonnisopsie en aanvaarding van die landdroste-korps het korrektiewe 

toesig nie 'n bestaansreg nie. Vonnisopleggers moet daarom waarde heg aan 'n vonnis 

alvorens korrektiewe toesig toegepas gaan word. 

Die waarde van korrektiewe toesig berus tot 'n groot mate op die strafoogmerke wat dit . 
inhou. Die gemeenskap wil nie he dat 'n oortreder ongestraf gaan nie, maar dat 

vonnisoplegging die misdadiger van verdere oortredings gaan weerhou. 

Landdroste is in die tweede linie om die gemeenskap teen misdadigheid te beskerm naas die 

Suid-Afrikaanse Polisiedienste deurdat daar toegesien word dat reg geskied, maar ook dat 

billikheid teenoor die oortreder plaasvind. Strafopleggers vertolk daarom 'n dubbele rol deur 

toe te sien dat die gemeenskap en die oortreder se belange beskerm word deur middel van 'n 

regverdige behandeling. 

Alhoewel die ondersoek slegs op 'n klein groep landdroste uitgevoer is, word dit betwyfel of 

'n Iandswye opname wesentlik gaan verskil van die onderhawige gegewens. 

8. 7 Beslissende uitspraak 

'n Appelhof beslissing op 12 November 1992 het die hoeksteen vir korrektiewe toesig gele 

deur middel van statutere bepalings en regsopsie aan die vonnisopsie te verleen in S v R 1993 

1 SA 476 (A). Die feitebasis van die saak is: 

Die appellant het 'n onsedelike misdaad met 'n seun van 15 jaar gepleeg en is tot 

gevangennistraf gevonnis. Hierdie was die tweede soortgelyke misdaad binne vier 

maande nadat die beskuldigde met die eerste oortreding boete plus 'n opgeskorte 

vonnis opgele is. In die tweede saak; en die onderwerp van die appel, is 18 maande 

gevangenisstraf deur die streekhoof opgele waarvan die helfte opgeskort is na die 

appel in die hooggeregshof Die misdaad het geen geweld ingesluit nie. 
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Kriegel WAR het in sy uitspraak nadat die mistastings in die vorige twee hofsake 

nagespeur is, verduidelik dat die geykte reg toegepas is. Die hof het 'n herhaling van 

dieselfde tipe misdaad kort na die oplegging van die vorige opgeskorte vonnis as 'n 

belangrike verswarende faktor beskou. Daarom is bevind dat daar "met beslisheid" 

teen die appellant opgetree word en vervolg op 487D-E: 

"En so 'n slotsom het voor die inwerkingtreding van die Wysigingswet, 122 

van 1991, gewoonlik regstreekse tronkstraf aangedui, veral waar, soos hier, 'n 

opgeskorte vonnis oenskynlik in die wind geslaan is. Ons straftoemeting het 

egter nou 'n heel nuwe fase betree." 

Veral die laaste sin bevat 'n sterk boodskap aan vonnisopleggers. 

In die uitspraak op 488G-I word bogenoemde stelling verder toegelig en besondere klem is 

geplaas op korrektiewe toesig as 'n strafwat kan hervorm, maar wat ook 'n swaar straf is: 

"(D)ie wetgewer het ondubbelsinnig . . . aangedui dat straf, hervorming maar 

desnoods bestraffend, nie noodwendig of selfs primer deur opsluiting in 'n 

gevangenis haalbaar is nie. Waar die wetgewende gesag so duidelik sy wens 

uitgespreek het en waar die uitvoerende gesag . . . paraat is om die nodige 

administratiewe rugsteuning te verskaf, is dit die plig van regsprekers om die middele 

wat so vrylik tot hul beskikking gestel is, daadwerklik op te neem. In die besonder 

mo et daar ingesien word ( dat) daar nou gevoelige straf toegemeet kan word sender 

gevangesetting, met al die bekende nadele aan laasgenoemde verbonde vir beide die 

prisonier en die bree gemeenskap. 

Indien enige regspreker 'n eie, afwykende opinie oor korrektiewe toesig op die gemeenskap 

toepas, tree die strafoplegger onregmatig op. Omdat dit 'n basiese beginsel van geregtigheid 

is en sigbaar moet wees, volgens S v Marx 1989 1 SA 222 (A) 225B-C. 

Daar word geen ruimte gelaat dat 'n misdadiger die voordele van korrektiewe toesig mag 

verbeur nie net omdat die vonnisoplegger 'n persoonlike opinie het tot voordeel van die 

misdadiger, maar ook van die gemeenskap. 
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Kriegel WAR noem rakende korrektiewe toesig dat dit nog onbeproef is, maar hou "groat 

potensiaal" in en vervolg op 448G: 

".. . duidelik onderskei tussen twee soorte misdadigers, naamlik die wat deur 

gevangesetting van die gemeenskap afgesonder moet word en die wat strafwaardig is 

maar nie uit die gemeenskap verwyder hoef te word nie." 

Suid-Afrika het nader aan die ideaal met korrektiewe toesig aan strafoplegging beweeg omdat 

dit 'n swaar straf kan wees, selfs swaarder as korttermyn gevangenisstraf ( 488J). Hierdeur 

word veral huisarres en monitering gei:mpliseer wat as aantreklikheid van korrektiewe toesig 

verwys word asook wanneer die voorwaardes verbreek word. Wet 122 van 1991 bied 'n beter 

meganisme ter afdwinging aan as 'n opgeskorte vonnis deurdat 'n geval wat nie sy 

samewerking wil gee nie, vir 72 uur in die gevangenis aangehou kan word. Die geval kan 

daarna weer op korrektiewe toesig vrygelaat word of na die hof terugverwys word. 

Kriegel WAR noem verder op 489F in sy uitspraak: 

"Dit behoort 'n doeltreffende dwangmiddel in die hande van die korrektiewe beampte 

te wees sander die element van oormatige bestrawing wat inwerkingstelling van 'n 

opgeskorte vonnis ... mag meebring." 

Indien korrektiewe toesig onsuksesvol is, kan die hof weer 'n ander vonnis heroorweeg, ook 

dat 'n verslag van 'n korrektiewe beampte of proefbeampte ingevolge artikel 276A(l)(a) van 

die Strafproseswet, Wet 51 van 1977, by die hof ingehandig kan word. Geen prosedure oor 

die verslag of vereiste daarvan word voorgestel nie. 

Die "missie" van die Departement van Korrektiewe Dienste is met die aanhef van die 

Wysigingswet op die rehabilitasie van die oortreder gefokus. Hieroor spreek Kriegel WAR 

die volgende op 492G uit: 

" ... (D)ie verantwoordelikheid om 'n gepaste vonnis te vel, rus altyd op regterlike 

beampte en mag nie, selfs by die oplegging van korrektiewe toesig, geabdikeer word 

nie. Tydens die uitdiening van sy straf is die toesiggeval in 'n groat mate uitgelewer 

aan die amptenare van die Departement van Korrektiewe Dienste; om die bepaling 

daarvan ook aan hulle te vernalaat, sou pligsversaking wees." 
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Korrektiewe toesig is 'n gemeenskapsgebaseerde vonnisopsie wat 'n kollektiewe benaming is 

en verskillende wyses impliseer waarvolgens daar met oortreders gehandel kan word. 

Vonnisopleggers behoort duidelikheid oor hierdie aspek te he en die Departement van 

Korrektiewe Dienste vertrou om behoorlik uitvoering aan die straf te gee met 

voorligtingsprogramme en gemeenskapsdiens asook ander sanksies. Die vonnisopsie is 

ingestel om die behoeftes van die oortreder, gemeenskap en slagoffer aan te spreek. Hierdie is 

nie 'n maklike taak nie, maar met die benutting van alle rolspelers se betrokkenheid is di.t wel 

moontlik. 

Strafopleggers het 'n eie mening en diskressie rakende vonnis en daarom kan aanvaar word 

dat almal nie altyd tot dieselfde gevolgtrekking mag kom nie. Persoonlike ingesteldhede en 

vooroordele speel tot 'n sekere mate wel 'n rol by vonnisoplegging dog dit belnvloed 

normaalweg nie die objektiwiteit van regspraak nie. Daarom word aanvaar dat alle 

vonnisopleggers nie onder dieselfde omstandighede altyd korrektiewe toesig gaan ople nie. 

Dit maak egter nie die vonnisopsie van minder belang nie. 

Straftoemeting is 'n ingewikkelde proses en die feitestelle wat aangebied word, hang saam met 

die beredenering van argumente en pleitbesorging wat weer invloed op vonnisoplegging het. 

Die mening van vonnisopleggers vanaf die laer-, streek-, tot hoerhof is belangrik aangesien die 

geleerde persone vertroue in die strafopsie moet he. In die voorafgaande ondersoek asook 

appelhof uitspraak, kom dit na vore dat landdroste en regters vertroue in korrektiewe toesig 

uitspreek. 

Korrektiewe toesig as vonnisopsie word voorafgegaan deur assessering van die oortreder deur 

die korrektiewe beampte en/of proefbeampte en 'n verslag word aan die hof voorgele. Die 

keuringsproses vir die geskiktheid van 'n kandidaat vir korrektiewe toesig is assessering, 

daarom behoort vonnisopleggers korrektiewe beamptes en proefbeamptes te vertrou dat die 

korrekte prosedure deeglik uitgevoer is. 

Die uitspraak van Kriegel WAR en ahdere asook die ondersoek na vonnisopleggers se mening 

rakende korrektiewe toesig, is betekenisvol. Hierdie uitspraak gaan tot 'n groot mate die 
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geloofwaardigheid van korrektiewe toesig bepaal, maar die sukses in die toepassing daarvan 

word deur die Departement van Korrektiewe Dienste behartig. 

8.8 Opstelling van 'n profiel 

'n Profiel word opgestel in die strewe om 'n mens beter te verstaan waarmee daar gewerk 

gaan word. 'n Mens is 'n sosiale wese wat in kontak met sy mede-mens wil saamleef of 'n 

persoon afwykende gedrag toon of nie, samewerking gee of nie, daar teen mekaar 

gekompeteer word of nie, bly dit noodsaaklik om die individu te ken en te verstaan. Hierdie 

kennis oor die individu is nie uit nuuskierigheid nie, maar is om te verstaan hoe 'n persoon 

gaan reageer onder bepaalde omstandighede. 

Wetenskaplike kennis oor die sielkunde en psigiatrie asook metings en toetsing van 

psigometrie in intelligensie is daarom belangrik, maar hied steeds nie al die antwoorde vir 

toekomstige gedrag nie. Psigometriese meting van bepaalde gedragspatrone, en ander toetse 

is duur deurdat goed en hoogs geskoolde terapeute die take uitvoer wat ook nie in alle 

omstandighede vrylik beskikbaar is nie. 

Nieteenstaande genoemde stelling, bly meting en toetsing steeds belangrik om die mens beter 

te verstaan, maar veral die oortreder en te weet hoe daar moontlik onder bepaalde 

omstandighede opgetree gaan word. Hierdie ontdekkingstog deur die gemoed en belewenis 

van 'n individu kan wel deur kennis verkry word, maar ook deur ervaring opgedoen word. 

Ervaring in die hantering van die oortreder is daarvoor 'n belangrike komponent in die opstel 

van 'n profiel oor 'n misdadiger. Direkte waarneming en ervaring strek ook soms veel verder 

as toetsingapparate. 

Menslike gedrag kan voortdurend fluktueer en bly gevolglik nie staties nie, omdat daar op 

stimuli gereageer word. Reaksies op stimuli word by menslike gedrag ontlok deur invloede 

wat op die individu inwerk. Daarom is toetsing meestal op die oomblik ingestel. 

Nieteenstaande die beperkinge, behoort 'n persoonlikheidprofiel van 'n toesiggeval nie net vir 

'n spesifieke oomblik geldig te wees nie, maar moet ook oor die medium en langtermyn benut 

kan word. Die opstel van die profiel moet ook nie deur hoogs opgeleide persone opgestel kan 

word nie, maar ook deur ander individue wat met die oortreder werk. 
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Daar moet ook aanvaar word dat 'n persoonlikheidsprofiel nie staties is nie, maar dat dit 

voortdurend saam met omstandighede mag verander daarvoor moet dan ruimte toegelaat 

word. Gevolglik moet die profiel van die oortreder deurlopend aan evaluering onderwerp 

word sodat die nodige verstelling(s) daarvoor aangebring kan word. Ofskoon genoemde 

stelling, moet die profiel nie sonder meer verstel word nie aangesien daar 'n groot mate van 

duidelike persoonlikheidstrekke by elke individu teenwoordig is. Hierdie trekke is meestal 

permanent by 'n persoon teenwoordig en verander nie maklik nie. Gevolglik moet daarna 

gestreef word om stabiliteit in die toesiggeval se profiel te verseker. 

8.8.1 Opstel van 'n profiel voor die hofsaak teenoor die na afbandeling van die 

verhoor 

As 'n profiel reeds m die voorvonnisverslag ingesluit is, mag die beslissing van die 

voorsittende beampte daardeur bei'nvloed word. Daarom word dit nie aanbeveel dat 'n 

volledige profiel van 'n kandidaat vir korrektiewe toesig in die verhoorstadium reeds by die 

hof ingedien word nie. 'n Volledige assessering vir korrektiewe toesig is wel belangrik 

insoverre dit die kandidaat vir korrektiewe toesig identifiseer of laat diskwalifiseer. Die 

geskikheid vir korrektiewe toesig is in die voorverhoorstadium reeds belangrik. 

Die diskresie van die voorsittende beampte mag nooit buite rekening gelaat of van minder 

belang geag word tydens die vonnisoplegging nie. Alhoewel die regspleging op die feitebasis 

van die saak en regsimplikasies gebaseer is, is die beredeneerde mening van die voorsittende 

beampte ook belangrik. Hierdie mening van die voorsittende beampte mag daarom me 

bei'nvloed word nie aangesien 'n volledige profiel van die oortreder 'n reeds beskikbaar is. 

Normale menslike gedrag is nooit doelloos nie of kan ook nie in afsonderlike kompartemente 

geplaas word nie, daarom is akkurate langtermyn voorspellings ook nie altyd moontlik nie. In 

die lig van hierdie stelling moet voorsittende beamptes nie voor vonnisoplegging bei'nvloed 

word deur moontlike suksesse of mislukkings oor die langtermyn nie. Indien voorsittende 

beamptes wel voor die tyd wil weet of 'n voornemende kandidaat tot korrektiewe toesig 

gedoem is tot mislukking, mag die' diskressionere bevoegdheid daardeur bei'nvloed word. 

Hierdie toedrag van sake mag aanleiding daartoe gee dat daar teen 'n oortreder gediskrimineer 

word, wat weer 'n skending van die persoon se menseregte impliseer. 
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Alhoewel <lit vir die hof belangrik is om te weet <lat 'n oortreder 'n geskikte kandidaat vir 

korrektiewe toesig is, is die eindresultaat nie altyd van soveel belang nie. Daarom is <lit die 

navorser se mening <lat die voorsittende beampte in die verhoor- of vonnisstadium nie bemoei 

moet word met moontlik voorspellings van 'n oortreder se gedragspatrone nie. Die 

objektiwiteit van die regsproses moet gevolglik nie be'invloed word deur voorspellings wat 

moontlik ook foutief kan wees nie. 

Die mening van die navorser is <lat 'n volledige profiel van die oortreder nie absoluut belangrik 

is nie alhoewel 'n redelike akkurate assessering voor die verhoor steeds noodsaaklik is. 'n 

Volledige profiel kan en behoort eers saamgestel te word wanneer die oortreder reeds in die 

stelsel is sodat gedragspatrone dan beter verstaan moet word. Daarom behoort die profiel 

eers saamgestel te word wanneer die oortreder in die stelsel is, sodat 'n geval beter verstaan en 

hanteer kan word en by die korrekte terapeutiese programme ingeskakel kan word om die 

finale uitslag te belnvloed. 

8.8.2 Profiel vs Hofsaak 

'n Volledige profiel van 'n toesiggeval behoort nie by 'n hofsaak ingedien te word nie weens 

die aard en omvang asook die uiteindelike doel daarvan. Die doel van 'n profiel rakende die 

toesiggeval is om te bepaal of die kandidaat in alle opsigte vir alle beskikbare programme 

geskik is en wat die verwagte uitkoms aan die einde van die vonnis gaan wees. 

Die verhoor is om 'n gepaste vonnis vir die oortreding op te le met inagneming van alle 

beskikbare en relevante inligting. Aangesien die hof die hulp van die korrektiewe beampte 

en/of proefbeampte inroep gedurende die vonnisopleggingstadium, is dit slegs om die mees 

gepaste vonnis op te le. Hierdie toedrag van sake is nie om die uitslag van die gepaste vonnis 

vooruit te loop nie. Indien die hof bewus is dat 'n vonnis redelik suksesvol kan wees en <lat 

redelikheid, billikheid en geregtigheid wel plaasgevind het, behoort <lit dan voldoende te wees. 

Assessering handel oor die gevaarrisiko wat die oortreder vir die gemeenskap inhou teenoor 

die eie behoeftes om te kan rehabiliteer. In teenstelling hiermee sentreer die profiel oor veel 

meer as genoemde aspekte en sluit dit ook die oortreder se persoonlikheid en reaksie op 

behandeling in. 
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Die hof behoort daarom wel tot 'n mate te weet hoedanig die toesiggeval op kontrole en 

beheer gaan reageer sender om met die uitslag bemoei te word. Wetgewing in die verband is 

daarom so opgestel dat indien die geval nie die korrektiewe toesigvoorwaardes nakom nie, die 

saak weer na die hof terugverwys kan word. Daarom, indien die hof reeds oor die moontlike 

reaksie van die toesiggeval ingelig word deur 'n volledige profiel, is terugverwysing na die hof, 

indien voorwaardeverbreking voorkom, onnodig. Vir die hof is dit daarom slegs belangrik om 

'n gepaste vonnis op te le wat nie dieselfde is as die effektiwiteit van die vonnis nie_. 'n 

Gepaste vonnis is wat ender die hier en nou, asook bepaalde omstandighede met inagneming 

van relevante gegewens, regverdigbaar is. Daarenteen is effektiwiteit die eindresultaat wat 

behaal gaan word wat op toekomstige bevindinge berus. Alhoewel die effektiwiteit van 'n 

vonnis vir die regpleging ook belangrik is, behoort dit nie 'n bepalende faktor by 

vonnisoplegging te wees nie. Daarom word in die regspleging en vonnisoplegging hoofsaaklik 

met oortreders gehandel wie se gedrag van die normale norme van die samelewing afgewyk 

het. Om die effektiwiteit van die abnormale gedragspatrone akkuraat te kan voorspel, is 'n 

veel moeiliker taak. 

Teen die agtergrond is dit dus belangrik dat 'n volledige persoonlikheidsprofiel van 'n 

oortreder nie by die verhoor- of vonnisstadium by die hof ingedien word nie. So 'n profiel 

behoort daarom irrelevant te wees want dit berus op waarskynlikhede. 

8.8.3 Profiel teenoor korrektiewe toesig 

Die profiel van 'n toesiggeval binne korrektiewe toesig is geskoei op die inligting wat oor die 

oortreder bekend is teenoor die beskikbaarheid van rehabilitasieprogramme. Toesiggevalle 

word geplaas binne die beskikbaarheid asook aanbieding van kontrole en beheer sowel as 

rehabilitasieprogramme. Die vrae wat egter ontstaan is of die korrektiewe toesigprogramme 

by die profiel van die toesiggeval aanpas of andersom? Indien korrektiewe toesigprogramme 

by elke individuele toesiggeval moet aanpas, mag dit die sisteem te vloeibaar en sender 

struktuur laat. Daarom, om uniformiteit en struktuur toe te laat moet die toesiggeval so ver as 

moontlik by die korrektiewe toesigsisteem inpas. Hierdie toedrag van sake kan die 

indivualisering van vonnisoplegging in die slag laat bly. 
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Om die profiel van die toesiggeval te laat inskakel by die korrektiewe toesigsisteem, moet 

geringe wedersydse aanpassings wel gemaak kan word. Die volgende model is die ideaal om 

korrektiewe toesig by elke geval te laat aan pas: 
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Beheer en kontrole beboort teenoor rebabilitasie binne die korrektiewe toesigsisteem met die 

drie elemente van buisarres, monitering en gemeenskapsdiens aangebied te word. Die 

toesiggeval is binne die sisteem of stelsel ingesluit as gevolg van die vonnis wat opgele is. 

Hierdie situasie is nie 'n vrywillige toetrede tot verandering nie, maar 'n wetlike en gedwonge 

posisie. Daarenteen is nie alle gevalle eenders nie omdat individuele onderlinge verskille 

voorkom asook die verskeidenheid misdade wat gepleeg is. In die lig van bierdie model, kan 

daar nie rigiede riglyne rakende korrektiewe toesig wees nie, maar moet daar ruimte vir 

individuele verskille gelaat word. Om vir bierdie verskille ruimte te laat, is dit absoluut 

noodsaaklik dat 'n deeglike profiel van die toesiggeval opgestel word. Die sleutelbegrip bier is 

'n absolute akkurate profiel vir elke toesiggeval. 

Soos assessering belangrik is vir 'n oortreder om op die korrektiewe toesigstelsel geplaas te 

word, is dit noodsaaklik dat 'n akkurate profiel ruimte laat vir uniekbeid van die geval. 

Gedurende die assesseringsproses word daar boofsaaklik gekonsentreer op inligting wat vanaf 

die oortreder en ander bronne ingesamel is. Die persoonlikheidsprofiel van die toesiggeval is 

'n voortsetting van die assesseringsproses, wat 'n gevorderde proses is. Gedurende hierdie 

proses is die metodes en tegnieke wat toegepas word belangrik om akkuraatbeid te verseker. 

Ruimte vir foute moet so ver as moontlik uitgeskakel word om die akkuraatbeid met elke 

geval te kan verseker. 

'n Volledige persoonlikbeidsprofiel van die toesiggeval sal daarom nie onmiddellik opgestel 

kan word nie, maar gaan 'n bepaalde tyd in beslag neem. Die bofuitsteldatum is vir die doel te 

kort. Die tyd om 'n volledige profiel op te stel, moet gevolglik deur voorskrifte voorgeskryf 

word om regverdigbeid en billikheid te verseker. Nie alle gevalle bet ewe streng kontrole en 

bebeer nodig nie en ander bet weer meer intensiewe rebabilitasie nodig. Daarom is dit nodig 

dat vroegtydig uitsluitsel oor die graad van kontrole en beheer oor rebabilitasie gegee word. 

Die maatstaf hiervoor is die profiel van die toesiggeval en dit word nie net deur die misdaad en 

die vonnis bepaal nie. Hierdie profiel strek veel verder as die feite van die saak en wat in die 

misdaadrekord weerspieel word. Die persoonlikheidsprofiel kan die geval se reaksie op 

rebabilitasieprogramme bepaal om die uitslag te voorspel. 

Die impak van huisarres, monitering en gemeenskapsdiens het nie op alle mense dieselfde effek 

nie. Sekere persoonlikhede reageer beter as ander op bepaalde elemente van die korrektiewe 
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toesigsisteem. Hierdie toestand verseker <lat alma! me oor dieselfde kam binne die 

korrektiewe toesigsisteem geskeer en behandel moet word nie. 

As alma! binne die korrektiewe toesigsisteem dieselfde behandel word, verskil <lit nie van 

gevangenisstraf nie. Weens die uniekheid van verskillende toesiggevalle, behoort korrektiewe 

toesig tot 'n mate ook die individualiteit van gevalle in aanmerking te neem. Met hierdie 

stelling poog die ondersoeker om voor te stel dat alle toesiggevalle nie sondermeer dieselfde 

behandel word nie. Daar moet vir die uniekheid van gevalle voorsiening gemaak word. . 

Korrektiewe toesig is 'n voorwaarste stap op die kontinuum van straftoemeting en is eerder 

nader aan gevangenisstraf as algehele en onvoorwaardelike vrylating of opgeskorte vonnis. 

Die strengheid in die toepassing van korrektiewe toesig as vonnisopsie moet geensins ingeboet 

word nie. Daar moet geensins beweeg word na 'n losse struktuur waaroor beheer en kontrole 

moeilik is nie. Wat bepleit word, is dat ruimte gelaat word vir uitsonderings en individualisasie 

en binne die ruimte is 'n bepalende faktor die profiel van die toesiggeval. 

Indien alle gevalle binne die korrektiewe toesigsisteem dieselfde behandel word, is die beheer 

en rehabilitasie binne die vonnisopset vir alma! dieselfde. Dit is na die mening van die 

ondersoeker nie in lyn met die filosofie van die beginsels van korrektiewe toesig nie, omdat 

ruimte geskep moet word vir individualisasie. Hierdie ruimte is slegs toelaatbaar indien <lit tot 

voordeel van die toesiggeval en die totale korrektiewe toesigsisteem is. Ruimte moet nie 

gelaat word vir 'n onderskeid tussen toesiggevalle nie, maar net om die beste voordeel uit die 

vonnisopsie te haal. 

8.8.4 Profiel van 'n toesiggeval 

Die profielverslag van 'n gevangene word deur die Departement van Korrektiewe Dienste met 

vorm G 326 voorgeskryf Hierdie profiel wat baie volledig en omvangryk is, kan met geringe 

verandering vir 'n toesiggeval ook van toepassing gemaak word. Voorbeelde van die 

profielverslag word by die bylae P aangeheg. 

8.8.5 Databasislyn vir opstel van profiele 

Omdat daar geen volmaakte formaat vir die opstel van 'n profiel bestaan nie, behoort daarna 

gestreef te word. Om die doel te kan bereik om betroubare en effektiewe profiele van 'n 
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oortreder en toesiggeval op te stel, is dit belangrik om hierdie aspek aan navorsingsondersoeke 

te onderwerp. Die navorser het die profiel van 'n toesiggeval ondersoek met die doel om die 

toepassers van die vonnisopsie behulpsaam te wees met die assesseringsproses. 

Beskikbare data rakende profiele is versamel en verwerk. Alie relevante veranderlikes is 

ingesamel, soos geslag, ouderdom, huwelikstatus, kwalifikasies, landdrosdistrik, 

misdaadrekord, gebruik en gewoontes betreffende alkohol en dwelmmiddels, misdaad, 

kriminele rekord asook gevangenissetting. 

Om hierdie basislyndata te kan insamel, is 'n omvattende databank opgestel wat streekgebonde 

is, maar wel landswyd toegepas kan word. Die data bevat nie slegs veranderlikes soos sukses . 
of mislukking nie, maar ook watter tipe gevalle, watter programme deurloop. Die data is 

daarom met rehabilitasieprogramme wat kontrole- en beheermeganismes insluit, afgepaar. 

Hierdie is 'n uiters omvattende taak maar oor die langtermyn mag dit kostebesparend wees. 

8.9 Profiel van gevalle onder korrektiewe toesig 

Die volgende gegewens is van 624 gevalle wat gedurende 1996 onder korrektiewe toesig by 

die Kaapstad se kantoor vir gemeenskapskorreksies geplaas is, verkry. 

Tabel 1: Samestelling van korrektiewe toesiggevalle volgens rassegroepe 

RAS GETAL PERSENTASIE 

Blank 126 20,2 

In di er 2 0,3 

Kleuring 469 75,2 

Swart 27 4,3 

N=624 100,0% 

Uit bogenoemde gegewens kom dit na vore dat meer as 75 % van die gevalle kleurlinge en 

20 % blankes is. Hierdie is egter die rassegroepe wat die grootste presentasie van die Wes

Kaap se bevolking uitmaak. Die aanname word gemaak dat hierdie samestelling van gevalle in 

provinsies soos Gauteng en Kwa-Zulu Natal mag verskil weens hul eie bevolkingsamestelling. 
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Die meeste misdade in die Wes-Kaap provinsie word ook deur kleurlinge gepleeg, veral 

geweldsoortredinge soos moord, verkragting, roof en aanranding. 

Tabet 2: Gestagsamestelling van gevalle 

GESLAG GETAL PERSENTASIE 

Manlik 565 90,5 % 

Vroulik 59 9,5% 

N=624 100,0% 

Mans maak meer as 90 persent van die gevalle uit en die aanname word gemaak <lat die geslag 

waarskynlik die meeste misdade pleeg waarvoor korrektiewe toesig opgele word. Daarom . 
bestaan die moontlikheid <lat die grootste getal gevalle van die groep wel mans sal wees. 

Aan die anderkant is <lit so dat korrektiewe toesig as strafmaatreel weens die vroulike rol van 

moeders dikwels die mees gepaste vonnisopsie vir hierdie geslag is. Die moeder kan dan met 

hul moederlike rol voortgaan nieteenstaande die feit dat 'n vonnis uitgedien word waarvoor 

waarskynlik 'n inrigtingstraf opgele sou kon word. 

Tabet 3: Ouderdomverspreiding van toesiggevalle 

>UDERDOM GETAL PERSENTASIE 

)nder 20 jaar 75 12,0 

;sen 21 - 25 jaar 164 26,3 

;sen 26 - 30 jaar 150 24,0 

:sen 31 - 40 jaar 159 25,5 

:sen 41 - 50 jaar 53 8,5 

Oor 50 jaar 23 3,7 

N=624 100,0% 

Die meeste van 76 persent gevalle kom voor tussen die ouderdomme van 21 tot 40 jaar. Die 

getal gevalle onder 21 jaar en die oor 40 jaar maak beide 12 persent van die groottotaal uit. 
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Uit die gegewens blyk dit dat korrektiewe toesig aan alle ouderdomsgroepe opgele word, ook 

dat korrektiewe toesig 'n gepaste vonnis vir enige ouderdomsgroep is en dat geen oortreder 

weens hul ouderdom van die vonnis uitgesluit mag word nie. 

Tabel 4: Skolasties opleiding van gevalle 

GELETTERDHEID (OPVOEDKUNDIGE GETAL PERS EN-
KWALIFIKASIE - OPLEIDING) 

TASIE 

Onder St 4 107 17,1 

St 5 en St 6 188 30,2 

St 7 - St 8 189 30,3 

St 9 - St 10 110 17,6 

Na-skools 30 4,8 

N=624 100,0% 

Die grootste presentasie naarnlik meer as 60 persent het hoer as St 5 en tot en met St 8 skool 

bygewoon. Hierdie groep kan deeglik die voorwaardes van korrektiewe toesig verstaan asook 

onderhou. 

Die groep met geen skoolopleiding tot St 4 asook die met St 9 en matriek is byna dieselfde 

met ongeveer 17 persent. Die gevalle met na-skoolse opleiding maak ongeveer vyf persent 

van die gevalle uit. 

Tabel 5: Huwelikstaat van gevalle 

HUWELIKSTAAT GETAL PERSENTASIE 

Ongetroud 320 51,2 

Getroud 203 32,5 

Geskei 48 7,7 

Vervreemd 12 1,9 

Saamleef 34 5,4 

\Vedewee/\Vewenaar 7 1,3 

N=624 100,0% 
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Die ongetroude persone maak meer as die helfte van al die gevalle uit. As die getal saam 

gereken word met geskeides, vervreemdes en die wat hul lewensmaats deur die dood verloor 

het, is die groep ongeveer 60 persent. Getroude persone en die wat 'n saamleefverhouding 

voer maak ongeveer 40 persent van die groep uit. Die aanname kan gemaak word dat persone 

met 'n stabiele gesinslewe minder geneig is tot misdadige gedrag waarvoor korrektiewe toesig 

opgele kan word. Hierdie gevalle mag ook meer suksesvol by 'n vonnis van korrektiewe 

toesig ingeskakel word. 

Tabel 6: Inkomste van gevalle 

INKOMSTE (SALARIS) GETAL PERSENTASIE 

Onder R400 per maand 92 14,7 

Tussen R401 - R800 per maand 114 18,3 

Tussen R801 - Rl,200 per maand 68 10,9 

Tussen Rl,201 - Rl,600 per maand 37 5,9 

Tussen Rl,601 - R2,000 per maand 32 5,1 

Tussen R2,001 - R3,000 per maand 16 2,6 

Tussen R3,001 - R4,001 per maand 6 0,9 

Oor R4,001 per maand 5 0,7 

Werkloos (Geen) 254 40,9 

N=624 100,0% 

Van die gevalle wat wel 'n beroep het en 'n inkomste verdien, maak net minder as 60 persent 

van die groep uit. Vanuit genoemde groep verdien ongeveer 44 persent minder as Rl,200 per 

maand. Net meer as 15 persent verdien meer as Rl,200 per maand. 

Alhoewel 'n vaste werk en inkomste 'n belangrike kriteria vir die plasing op korrektiewe 

toesig is, word gevalle nie van die vonnisopsie uitgesluit as daar nie voldoen word aan die 

vereiste nie. Aangesien meer as 40 persent van die gevalle werkloos is of 'n lae salaris onder 

R800 per maand verdien, is hulle wel oorweeg as geskikte kandidate vir korrektiewe toesig. 



382 

Tabet 7: Hoetank gevalle werkloos was voor vonnisoptegging 

WERKLOOSHEID GETAL PERSENTASIE 

Onder 1 jaar 213 34,0 

Tussen 1 - 2 jaar 20 3,2 

Oor 2 jaar 21 3,7 

Geen (het werk) 370 59,1 

N=624 100,0% 
I 

Van die 40 persent van die groep wat werkloos is, is die meerderheid, naamlik 34 persent, 

minder as een jaar sonder 'n werk. Slegs ongeveer sewe persent van die werklose gevalle is 

meer as een jaar werkloos. Die redes vir werkloosheid is nie bekend nie, maar die 

moontlikheid is nie totaal uitgesluit dat dit wel van die vroulike geslag kan wees asook daardie 

gevalle wat onder 20 jaar is. 

Alhoewel die groep persone wat werkloos is ongeveer 40 persent uitmaak, het hulle 

omstandighede dit wel geregverdig dat hulle by korrektiewe toesig ingesluit is. Werkloosheid 

is nie as 'n diskwalifikasie vir korrektiewe toesig gebruik nie, aangesien 'n aanname is dat die 

persone meer geneig is tot kriminele gedrag of aan bendes behoort. 

Tabet 8: Bendetidmaatskap van gevalle 

BEHOORT AAN 'N BENDE GETAL PERSENTASIE 

JA 337 54,0 

NEE 287 46,0 

N=624 100,0% 
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Meer as die helfte van al die gevalle wat gedurende 1996 onder korrektiewe toesig geplaas is, 

het wel aan bendes behoort. Hieruit kan afgelei word dat die assosiasie met bende aktiwiteit 

nie 'n diskwalifikasie vir die plasing onder korrektiewe toesig is nie. Gevalle van hierdie aard 

is wel 'n risiko rakende 'n gevaar vir die gemeenskap en of die pleging van verdere misdade, 

maar behoort nie sondermeer van korrektiewe toesig uitgesluit te word nie. Die aanname 

word ook gemaak dat die waarskynlikheid bestaan dat die groep wat tot bendes behoort 

vanuit die jonger ouderdomsgroep, vanaf onder 20 tot 30 jaar is wat ongeveer 62 % van die 

groepgevalle is. 

Tabel 9: Alkohol gebruik van gevalle 

GEBRUIK VAN ALKOHOL GETAL PERSENTASIE 

Sosiaal 176 28,2 

Misbruik 125 20,0 

Afhanklik 20 3,2 

Geen gebruik 303 48,6 i 

N=624 100,0% 

Meer as 50 persent van die gevalle gebruik alkohol, waarvan ongeveer 'n kwart (23 %) drank 

misbruik of daaraan verslaaf is. Laasgenoemde groep gevalle kan by programme van 

alkoholvoorligting betrek ofvir behandeling verwys word. 

Net minder as 50 persent van die groep gebruik geen alkohol nie. Die aanname word deur die 

navorser gemaak <lat die waarskynlikheid is <lat die meerderheid van die groep tot die Moslem 

geloof kan behoort wat weens godsdienstige rede 'n afkeur het teen die gebruik van alkohol. 

Meer as 75 persent van alle gevalle gebruik alkohol sosiaal of openbaar geen gebruik nie en dit 

maak die groep redelik geskik vir korrektiewe toesig. Die oormatige gebruik van alkohol mag 

tot kriminele gedrag, soos verkragting, aanleiding gee maar was wel as geskikte kandidate 

beskou. 



384 

Tabel 10: Dwelmgebruike van gevalle onder korrektiewe toesig 

GEBRUIK VAN DWELMS GET AL PERSENTASIE 

Geen 480 77,0 

Sosiaal 25 4,0 

Misbruik 71 11,4 

Van dwelms afbanklik 48 7,6 

N=624 100,0% 

'n Baie groot groep van 77 persent gebruik geen dwelms nie en gevolglik minder as 'n kwart 

(23 % ) gebruik wel afhanklikheidsvormende stowwe waarvan meer as 20 persent dit misbruik 

of daaraan verslaafd is. 

Die gevalle wat aan dwelms verslaafd is, is 'n hoe risiko groep aangesien hulle self hul situasie 

erken en intensief by programme betrek behoort te word. Tydens korrektiewe toesig word 

individuele terapie nie noodwendig aangebied nie en die gevalle moet daarom na 'n buite 

instansie verwys word. Die verwysing behoort daarom in die vonnisvoorwaardes vir 

korrektiewe toesig vervat te word. Die gebruik van dwelms is nie sondermeer 'n 

diskwalifikasie vir korrektiewe toesig nie. 
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Tabel 11: Misdade wat gevalle gepleeg bet waarvoor korrektiewe toesig opgele is 

MISDAAD GEPLEEG WAARVOOR VONNIS VAN GETAL PERSENTASI 

KORREKTIEWE TOESIG OPGELe E 

Aanranding 55 8,8 

Bedrog 32 5,1 

Besit van dwelms/dagga 27 4,3 

Besit van vuurwapen sonder lisensie 6 1,0 

Bestuur voertuig-nalatig/Roekeloos 2 0,3. 

Bestuur onder invloed van drank 69 11, I 

Bestuur sonder lisensie 2 0,3 

Bloedskande 3 0,4 

Diefstal 164 26,3 

Gebruik van voertuig sonder toestemming 1 0,2 

Handel in dagga/dwelms 13 2,1 

Huisbraak en diefstal 71 11,4 

Motordiefstal 13 2,1 

Openbare onsedelikheid 8 1,3 

Opsetlike saakbeskadiging 8 1,3 

Roof 52 8,3 

Stafbare manslag 27 4,3 

V erkragting 11 1,8 

Versuim om onderhoud te betaal 8 0,4 

Winkeldiestal 3 0,4 

Moord 13 2,1 

Ander misdade nie gelys 36 5,8 

N=624 100,0% 

Byna alle bekende misdade is by die groep ingesluit wat impliseer dat byna geen geval van 

korrektiewe toesig uitgesluit word nie. 

Die grootste getal gevalle (70 % ) van die groep het diefstal gepleeg (26 % ), bestuur onder die 

invloed van drank (11 %), huisbraak en diefstal (11 %), aanranding (9 %), roof (8 %) en 

bedrog (5 %) gepleeg. 
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Gevalle wat ernstige misdade gepleeg het, soos strafbare manslag ( 4 % ) moord (2 % ), 

verkragting (2 % ) en bloedskande is ook in die groep vir korrektiewe toesig opgeneem, wat 

uit ongeveer 10 % bestaan. 

Geen persoon is weens die ernstige graad van 'n misdaad gediskwalifiseer nie, aangesien die 

assessering vir die vonnisopsie nie net gebaseer is op die oortreding nie, maar ook die 

oortreder se omstandighede. 

Tabet 12: Artikels kragtens waarvan korrektiewe toesig aan gevalle opgele is 

VONNIS ARTIKELS GEBRUIK VIR GETAL PERSEN-

KORREKTIEWE TOESIG TASIE 

Artikel 6( 1 )( c) 2 0,3 

Artikel 276(1 )(h) 391 62,7 

Artikel 276(1 )(i) 186 29,8 

Artikel 276(A)(3) 12 1,9 

Artikel 287 30 4,8 I 
I 

Artikel 297 3 0,5 

N=624 100,0% 

Net minder as twee-derdes van die gevalle is direk, ingevolge artikel 276(1)(h), onder 

korrektiewe toesig geplaas en net minder as 30 persent eers gevangenisstraf ingevolge artikel 

297(1)(i) gevonnis is. Slegs twee gevalle is deur die staatsaanklaar gedurende die 

voorverhoorstadium onder korrektiewe toesig ingevolge artikel 6( 1 )( e) geplaas. Die aanname 

word gemaak dat hierdie twee gevalle jeugdiges ( onder 20 jaar) is. Omskepping van 

gevangenisstraf in korrektiewe toesig maak ongeveer ses persent van die gevalle in die groep 

uit. Die aanname kan gemaak word dat oortreders wat gevangenisstraf uitdien liefs op parool 

vrygelaat word. 
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Tabel 13: Getal vorige veroordelings wat gevalle gehad het voor die vonnisoplegging 

VORIGE VEROORDELING VOOR GETAL PERSEN-

KORREKTIEWE TOESIG TASIE 

Geen 213 34,1 

1 tot 3 306 49,1 

4 tot 6 78 12,5 

7 tot 9 20 3,2 

10 en meer 7 1,1 

N=624 100,0% 

Net meer as 'n derde (34 %) van al die gevalle in die groep het geen ,vorige veroordelings 

gehad alvorens hulle tot korrektiewe toesig gevonnis is. Byna die helfte ( 49 % ) het reeds een 

tot drie vorige veroordelings gehad, meer as 15 persent het tussen vier tot nege vorige 

veroordelings gehad voordat korrektiewe toesig as vonnis opgele is. Meer as een persent het 

tien en meer vorige veroordelings gehad. 

Uit die gegewens blyk dit dat die getal vorige veroordelings nie altyd 'n negatiewe faktor in 

die assessering van oortreders vir korrektiewe toesig is nie. 

Tabel 14: Getal kere wat gevalle in strafinrigtings was voor korrektiewe toesig opgele is 

OPNAMES IN STRAFINRIGTINGS GETAL PERSENTASI 

E 

Geen 329 52,7 

1 tot 3 keer 277 44,4 

4 tot 6 keer 13 2,1 

Meer as 7 keer 5 0,8 

N=624 100,0% 

Net meer as die helfte van die gevalle (53 %) was nog nie voorheen in 'n strafinrigting nie en 

meer as 44 % was reeds een tot drie keer in 'n korrektiewe fasiliteit. Vyf gevalle was reeds 

meer as sewe keer in 'n strafinrigting. Uit die gegewens kom dit na vore dat vonge 

inrigtingstraf nie noodwendig 'n geval vir korrektiewe toesig laat diskwalifiseer nie. 
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Alhoewel ongeveer 34 persent van die gevalle eerste oortreders was, is 53 persent nog nooit 

aan inrigtingstraf onderwerp nie. Vorige opnames in 'n strafinrigting is belangrik, maar die 

tydperk op vryevoet is van meer belang. As 'n geval kort na vrylating uit 'n gevangenis weer 

in misdaad verval, is die aanname dat so 'n persoon minder geskik is vir korrektiewe toesig. 

Die onmiddellike verval in misdaad na vrylating mag toon dat die oortreder nie veel respek vir 

samelewensnorme het nie en gevolglik nie 'n geskikte kandidaat is nie. 

In die lig van die aanname is dit belangrik dat 'n oortreder met kort op eenvolgende mi~dade 

deeglik assesseer word en 'n akkurate profiel saamgestel word. 

Tabel 15: Beroepe van die korrektiewe toesiggevalle 

BEROEPE GETAL PERS EN-

TASIE 

Professioneel 11 1,8 

Geskoold 149 23,9 

I Ongeskoold 211 33,8 

I Werkloos 227 36,5 

Huisvrou 5 0,8 

Skolier 9 1,4 

Student 4 0,6 

Ongeskiktheid 4 0,6 

Pensioenaris 4 0,6 

N=624 100,0% 

Werkloosheid maak die grootste presentasie (36,5%) van die groepe uit. Ongeskoolde 

werkers is die grootste presentasie (33,8 %) van die groep wat wel werk. Die geskoolde 

werkers (23,9 %) saam met ongeskoolde werkers (33,8 %) vorm die grootste deel van die 

groep. As die werklose persone buiterekening gelaat word, is die twee kategoriee 90, 7 

persent van die groep. Skoliere en studente maak twee persent van die groep uit en die 

aanname word gemaak dat die gevalle meestal onder 20 jaar oud is. Professionele persone 

maak minder as twee persent (1,8 %) van die groep uit en die aanname word gemaak dat of 

die groep nie sterk kriminele neigings toon nie ofwaarksynlik 'n boete vonnis opgele was. 
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Tabel 16: Gesinsverhouding van toesiggevalle 

VERHOUDING MET GESIN GETAL PERSENTASI 

E 

Goed 518 83,0 

Gemiddeld/Swak 106 17,0 

N=624 100,0% 

'n Gesonde gesinslewe wat ook 'n goe1e steunstruktuur kan impliseer is belangrik Vlf 

suksesvolle korrektiewe toesig. In die groep het 83 persent aangetoon <lat hulle goeie 

gesinsverhoudinge handhaaf Die aanname word gemaak <lat die meeste van die suksesvolle 

gevalle uit hierdie groep bestaan. Waar goeie verhoudinge met die gesi?slede bestaan is die 

moontlikheid sterk dat die persone toesiggevalle gaan ondersteun tydens die korrektiewe 

toesigperiode. 

Die waarskynlikheid is nie totaal uitgesluit dat die gevalle, waar die verhoudinge gerniddeld tot 

swak is, daardie toesiggevalle is wat nie 'n gesinstruktuur het nie. Dit mag die geskeide, 

vervreemde of alleenlopers wees alhoewel die moontlikheid ook nie uitgesluit is nie dat hulle 

wel goeie verhoudinge kan he met gesinslede. 

Tabel 17: Toesiggevalle se verhouding met bure 

VERHOUDING MET BURE GETAL PERSENTASI 

E 

Goed 402 64,4 

Gemiddeld 106 17,0 

Swak 116 18,6 

N=624 100,0% 

Verhouding met bure mag op die oog af onbelangrik lyk, maar dit is wel 'n stabiliserende 

faktor in enige persoon se bestaan. Met korrektiewe toesig is die situasie dat bure gou sal 

agterkom <lat korrektiewe toesigbeamptes die huis besoek en dat die geval moontlik onder 

huisarres verkeer. Bure speel wel 'n belangrike rol in die onderhouding van korrektiewe 

toesigvoorwaardes as hulle daarvan bewus is. In so 'n geval kan die bure 'n ondersteuningsrol 

vervul. In byna twee derdes (64,4 %) het die gevalle 'n goeie verhouding met hul bure. Dit is 
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teenoor 18,6 persent wat swak en 17,0 persent wat gemiddeld is. Vera! waar die verhouding 

swak is, kan die bure 'n negatiewe invloed op die korrektiewe toesigsituasie he, deur 

uitlokking tot verbreking of toesigbeamptes laat weet as afgewyk is van die voorwaardes deur 

die toesiggeval. 

Tabel 18: Redes waarom korrektiewe toesig van geval misluk bet 

UITVALLE GETAL PERSEN-

TASIE. 

Gevalle nie gerapporteer vanaf hof 1 0,2 

In gevangenis opgeneem - deur hof verwys 126 20,2 

Gedros, weggeloop, ontvlug 44 7,1 

Suksesvol vrygelaat 442 70,7 

N.V.T. (onvoltooid) 11 1,8 

N=624 100,0% 

Die meting van sukses bly altyd 'n belangrike faktor in emge vonmsops1e. Sukses by 

korrektiewe toesig is waarskynlik makliker meetbaar as by ander vonnisse omdat die tydperk 

van observasie en uitvalle daartydens bepaalbaar is. 

Minder as tien persent (7, 1 %) van die gevalle het uit die programme gedros, net meer as 

twintig persent (20,2 %) is in die gevangenis opgeneem as gevolg van misdaadpleging of 

voorwaardeverbreking. Net een geval (0,2 %) het na vonnisoplegging deur die hof nie by die 

korrektiewe toesigkantoor aangemeld nie. Hierdie is 'n prysenswaardige syfer, en is duidelik 

dat oortreders die vonnis in 'n emstige lig beskou. Met die nagaan van gevalle wat tydens 

korrektiewe toesig misluk het, is gevind dat: 

die misdaad roof algemeen onder die groep voorkom 

die meerderheid deur die streekhof opgele is 

die meerderheid aan bendes behoort 

met die uitsondering van enkelle gevalle byna alma! kleurling mans is 

van die gevalle oor die ouderdom van 40 jaar meestal geskei is 

dwelmmisbruik ofverslaafdheid 'n gemene deler is 

laerskool opleiding kom algemeen by die gevalle voor 

die gevalle meestal jonger as 30 jaar oud is en 

die gevalle ongetroud en hoofsaaklik werkloos is. 
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8.10 Suksesvolle aanpassing 

Om die suksesvolle aanpassing van gevalle te bepaal is 3 145 gevalle oor 'n tydperk van drie 

jaar, vanaf 1 April 1992 tot 28 Februarie 1995, geneem. Van die groep het 22 % manlik en 

8,4 % vroulik geweldsmisdade gepleeg 0,4 % manlike en geen vroulike persone 

seksoortreding en 11 % manlik en 0,6 % vroulik het ekonomiese (62,%) en is direk ingevolge 

artikel 276(1)(h) by korrektiewe toesig opgeneem terwyl ongeveer 32 % (31,9 %) ingevolge 

artikel 276(1)(i) se vonnis in korrektiewe toesig omskep is. Ongeveer vyf persent vonnis is 

ingevolge artikel 276 A(3) (1,3 %) plus artikel 287(4)(a) in korrektiewe toesig omskep. 

Uit die groep van 3 154 gevalle was 74 persent suksesvol hanteer, 11 persent het gedros, 12 

persent is terugverwys na die hof weens voorwaardeverbreking en drie persent is 

gerapportteer weens die pleging van verdere misdade tydens korrektiewe toesig. 

Indien die gevalle per wetsartikel geneem word, is die suksessyfers soos volg: 

Artikel 276(1)(h) 75 persent 

Artikel 276(1 )(i) 70 persent 

Artikel 276 A(3) 83 persent 

Artikel 287(4)A 72 persent 

Artikel 297 71 persent 

Gemiddelde 74 persent 
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Die mislukte gevalle is soos volg: 

Tabel 20: Die bepaalde wetsartikel waarvoor 'n geval korrektiewe toesig opgele is en 

daarna misluk het 

WETS- GED ROS VERD ERE VOORWAAR-
MISDAAD 

ARTIKEL DE 
GEPLEEG 

276(1)(h) 8,9% 3,8% 12,5 % 

276(1)(i) 14,5 % 1,9% 13,9% 

276 A(3) 10% 0,0% 10,0% 

287(4)(a) 15,3 % 1,6% 15,3 % 

297 17,7% 1,2% 17,7 % 

Gemiddelde 11 % 3% 12% 

Die gevalle wat ingevolge artikel 276A(3) in korrektiewe toesig omskep is, is die suksesvolste 

gevolg deur artikel 276(1)(h) wat direk onder korrektiewe toesig geplaas is deur die strafhof 

Die gevalle wat ingevolge artikel 276(1)(i), artikel 287(4)(A) en artikel 297 onder korrektiewe 

toesig geplaas is, het die swakste aangepas binne die vonnisopsie. 

As in aanmerking geneem word dat die meeste gevalle (63 %) ingevolge artikel 276(1)(h) 

onder korrektiewe toesig geplaas is en 'n suksessyfer, van 75% behaal is, is dit duidelik dat die 

bewysproses deur korrektiewe beamptes effektief uitgevoer word. 

8.11 Evaluasie rakend die profiel en assessering 

Tydens die profielstudie van gevalle het dit geblyk dat die oortreders wat tot 

gewoontemisdadigers verklaar is, of seksuele gedragsafwykings saam met 

aggressiewe neigings openbaar asook redelike kort tye van vryheid tussen 

gevangenissettings geniet het, die swakste prognose vir korrektiewe toesig 

presenteer. 
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Gevalle wat langtemyn gevangenisstraf uitgedien het, voordat die vonms m 

korrektiewe toesig omskep is, is ook minder geskik vir hierdie vonnisopsie. Die 

aanname is dat hierdie gevalle voel dat hulle alreeds hul straf vir die misdaad 

uitgedien het. Daarom behoort 'n geval nie 'n te lang tydperk van gevangenisstraf 

uitdien alvorens die vonnis in korrektiewe toesig omskep word nie. In hierdie gevalle 

is parool 'n beter uitweg. 

Indien sielkundige of psigiatriese afwykings by 'n geval voorkom, is so 'n oortreder 

ook minder geskik vir korrektiewe toesig. 

Gevalle wat vir korrektiewe toesig oorweeg word, is die se vlak van berou oor en 

insig in die misdaad is 'n belangrike kriteria. Hierdie veranderlikes is egter moeilik 

meetbaar aangesien op die oortreder se eie interprestasie staat gemaak moet word. 

Of andersiens is volgehoue waameming van uiterste belang. 

Die gesindheid van die oortreder teenoor die opgelegde vonms, maar veral 

korrektiewe toesig, is belangrik. As die oortreder 'n negatiewe ingesteldheid teenoor 

korrektiewe toesig het, gaan die eindresultaat wat behaal word ook daardeur 

be!nvloed word. 

Gevalle wat meer as twee keer paroolbreuk of veelvuldige korrektiewe 

toesigvoorwaardes verbreking gepleeg het, is ook minder geskik om as kandidaat vir 

die vonnisopsie oorweeg te word. 

Waar daar duidelike tekens van gedragsveranderings tydens gevangenissetting 

waargeneem is, gaan hierdie gevalle waarskynlik ook 'n positewe aanpassing tydens 

korrektiewe toesig kan maak. 

Vorige suksesvolle voltooiing van korrektiewe toesig is 'n goeie indikator en so 'n 

geval mag weer 'n vonnis van die aard positiefuitdien. Die programme wat staan om 

aangebied te word sal egter voortdurend by behoeftes aangepas moet word. 
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Aangesien korrektiewe toesig op interne beheer ingestel is, moet selfdissipline en 

selfwaarde gemeet word om die moontlik geskiktheid van 'n kandidaat te bepaal, 

voorop gestel word. 

Uit die profiel wat met behulp van 624 gevalle opgestel is, is <lit duidelik <lat geen 

kriminogene veranderlike sondermeer 'n oortreder as 'n ongeskikte kandidaat vir 

korrektiewe toesig kan diskwalifisser nie. Die moontlikheid bestaan altyd <lat 'n 

geval met die korrekte korrektiewe toesigprogram wel 'n suksesvolle aanpassing kan 

maak. 

Gedurende in onderhoud by die -Kaapse Gemeenskapskorreksiekantoor is vasgestel 

dat die verhouding van 'n korrektiewe toesigbeampte tot gevallelading 1 :250 wat te 

hoog is. Hierdie gevallelading moet met meer as 200 % verklein word om 'n meer 

effektiewe <liens te lewer daarom behoort meer personeel aangestel te word. Die 

situasie kan oor 'n tydperk van twee tot vyf jaar tot 'n ratio van 1 :25 (minimum) tot 

1:50 (maksimum) reggestel word. 

Gevalle wat waarskynlik goed reageer op korrektiewe toesig as vonnisopsie is 

daardie oortreders van onderhoudsversuim, dronkbestuur en wanbetaling van skuld. 

Daarenteen is die gevalle wat geweldsoortredings soos roof, seksuele midsdade en 

bedrog gepleeg het minder geskik. 

Daar word ook voorgestel dat slagoffervergoeding as korrektiewe toesigvoorwaarde 

meer toegepas word. Ook dat beleidsvoorskrifte aan landdroste gegee word, sander 

om hul diskressionere bevoegdheid in te kort, sodat korrektiewe toesig as 

vonnisopsie vaartbelyn toegepas kan word. 

'n Voorvereiste vir effektiewe assessering van gevalle vir korrektiewe toesig is 'n 

multi-dissiplinere span benadering. Assesseringskriteria behoort egter vir die span 

neergele te word om suksesvolle programme uit te werk. 'n Beginsel in die 

toepassing van die proses is egter <lat dit koste-effektief moet wees asook 
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betekenisvol. Die samewerking tussen die spanlede moet op die beginsel van 

konsensus berus en elkeen se taakuitvoering moet geakkommodeer word. Daar moet 

eerlikheid en erkenning van elkeen se vaardighede, uitruiling van inligting en ruimte 

vir verskille tussen die spanlede bestaan. Die proses vereis egter deeglike beplanning, 

organisasie en verantwoordelikheidsaanvaarding van die spanlede. Bekostigbaarheid 

van so 'n proses moet altyd in aanmerking geneem word teenoor enkellid assessering. 

8.12 Opsomming 

In die navorsing wat deur Neser et al (1993) ondemeem is, is bevind dat landdroste in 

korrektiewe toesig as vonnisopsie glo. Korrektiewe toesig word nie as 'n ligte vonnis beskou 

nie en die beginsel van vergeldig en rehabilitasie word deeglik in die strafopsie waargeneem. 

Met 'n uitspraak van die appelhof is die belangrikeheid van korrektiewe toesig ook 

beklemtoon as 'n effektiewe vonnis wat opgele kan word as 'n oortreder nie 'n gevaar vir die 

gemeenskap is nie. 

Om die korrekte kandidaat vir korrektiewe toesig te identifiseer, word van assessering deur 

veral die korrektiewe beampte gebruik gemaak. Die assessering mag nie inmeng met die 

diskressionere bevoegdheid van die voorsittende beampte nie. Hierdie toedrag van sake is 

omdat strafoplegging 'n regsfunksie is waaraan nie voorgeskryf moet word nie. Daarom is die 

opstel van 'n volledige toesiggevalprofiel in die voorvonnisverslag, nie toelaatbaar nie. Die 

diskressie van die voorsittende beampte mag waarskynlik daardeur bei"nvloed word. 

In 'n Suid-Afrikaanse gemeenskap waar menseregte voorgestaan word, behoort die strafreg 

ook aangepas te word; vanaf strafgerigtheid na herstellende beregtiging. In herstellende 

beregtiging word die oortreder in 'n verantwoordelike posisie geplaas. Die oortreder moet 'n 

verantwoordelikheidsin ontwikkel teenoor die misdaad wat gepleeg is, die slagoffer van die 

misdaad en teenoor sy eie rehabilitasieproses. Hierdie vorm van regspleging impliseer dat 

herstelling van verhouding moet plaasvind. Die oortreder en die slagoffer word in die 

brandpunt van die misdaad geplaas. Saam hierdmee moet die oortreder ook deur middel van 

inteme kontrole toesien <lat verandering binne homself plaasvind. Eksteme kontrole moet 

alleen verhoog word indien inteme kohtrole gebrekkig is. 
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Die herstelling wat plaasvind, is nie net teenoor die oortreder en die slagoffer nie, maar ook 

met die gemeenskap. Herstellende geregtigheid is trouens die oudste vorm van regspleging en 

is dominant binne die Afrika konteks en in die kultuur van die Maories in New Zealand en 

Rooi Indiane van Noord-Amerika. Daarom is herstellende regspleging die basis van 

korrektiewe toesig deur middel van gemeenskapsdiens. D6g die element van strafgerigtheid 

en vergelding het al sterker by korrektiewe toesig na vorige gekom. 

Om hierdie tipe van herstellende beregtiging te laat plaasvind, is 'n akkurate profiel van die 

toesiggeval nodig. Daar behoort geindividualiseerde en gedifferensieerde behandeling 

toegepas te word. Alie gevalle onder korrektiewe toesig mag daarom nie dieselfde in die 

sisteem behandel word nie. Fokus moet geplaas word op behoeftes en geleenthede asook 

empatie en aanmoediging. Daar sal na oplossings gesoek moet word in die toesiggeval se 

persoonlikheidsamestelling waarop gekonsentreer kan word. Probleemoplossing en die herstel 

van verhoudings moet geidentiseer word. Die toesiggeval moet 'n balans handhaaf tussen die 

skade wat deur die misdaad veroorsaak is en 'n toekomstige misdaadvrye leefwyse. 

'n Profielstudie van gevalle onder korrektiewe toesig is van kardinale belang sodat geskikte 

kandidate gekeur kan word, maar oor gevalle waaroor twyfel bestaan moet nie sondermeer 

van die stelsel uitgesluit word nie. Alie geskikte kandidate moet almal 'n billik kans gegun 

word tot korrektiewe toesig. Daardie gevalle wat geensins by die stelsel gaan baat nie en wat 

reeds alle vonnisopsie ondergaan het sonder sukses asook 'n gevaar vir die gemeenskap bly, 

moet van korrektiewe toesig uitgesluit word. Gevangenisstraf asook parool bly steeds 'n 

opsie in die kontinuum van dienslewering aan die misdadiger, maar veral daardie groep wat nie 

tot die samelewingsnorme wil konformeer nie. 
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SLOT AANTEKENING RAKENDE KORREKTIEWE TOESIG 

9.1 Inleiding 

Die praktiese toepasbaarheid van gemeenskapsgebaseerde vonmsops1es is 

belangrik. Daarom sal korrektiewe toesig slegs slaag indien alle rolvennote in die 

toepassing daarvan positief ingestel is teenoor die vonnisopsie. Binne die 

verwysingsraamwerk word die proefskrif oor die assessering vir korrektiewe toesig 

met 'n penologiese perspektief afgesluit. 

Die doel van die ondersoek is nie net om gegewens rakende die onderwerp te 

versamel nie, maar ook om logiese aanbevelings met betrekki'ng tot die vraagstuk 

te maak. Die insig wat deur die ondersoek verkry is, word beredeneer om 

sodoende afleidings te maak wat sinvol is om daardeur 'n beskeie bydrae tot die 

kriminologiese en penologiese vakinhoud te maak. In die soeke na waarheid wat 

met die ondersoek voorop gestel is, is die doelwit oin kennis en insig uit te brei. 

Omdat wetenskap 'n oop sisteem is, is die bedoeling ook met hierdie navorsing dat 

dit tot verdere ondersoeke aanleiding sal gee. Die kennis en insig wat verkry is, 

bied slegs die rigting aan sodat verdere navorsing oor die onderwerp onderneem 

mag word. Korrektiewe toesig is 'n redelik nuwe vonnisopsie in Suid-Afrika en 

die stelsel behoort daarom verder ontwikkel te word aangesien daar steeds ruimte 

tot verbetering is. Hierdie is 'n stelsel wat geskoei is op navorsing en ondersoeke 

in hoofsaaklik eerste wereld- en nywerheidslande, daarom behoort aanpassing by 

plaaslike omstandighede aangebring te word. 

In Hoofstuk ses is die werksaamhede van die Departement van Korrektiewe 

Dienste ten opsigte van korrektiewe toesig reeds bespreek, maar in hierdie een 

word slegs aandag gegee aan die werksooreenkomste met antler 

staatsdepartemente. 
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9.2 Opdrag tot instelling van korrektiewe toesig 

Die begrip korrektiewe toesig of gemeenskapskorreksie behoort uitgeklaar te word 

om duidelike betekenis daaraan te gee wat aanvaarbaar en verstaanbaar vir 

verbruikers is. Korrektiewe toesig is deurgaans in die proefskrif gebruik omdat dit 

die amptelike begrip is, soos dit in die wetgewing voorkom. 

Aangesien verskeie instansies wel betrokke kan raak by die tenuitvoerlegging 

van die vonnis, behoort duidelik werksooreenkomste opgestel te word om 

die uitvoering van pligte te reel. Sonder duidelike terreinafbakening kan 

werksreelings nie doeltreffend uitgevoer word nie. Misdadige gedrag is 'n 

verskynsel wat nie net die oortreder raak nie, maar ook 'n invloed op die gemeenskap en 

gesinslede het. Daarom is dit belangrik om gesinslede by die rehabilitasieproses 

van die oortreder te betrek. In die Jig hiervan het ander rolvennote soos 

welsynsinstansies ook 'n belangrike bydrae by die oortreder se rehabilitasie te lewer. 

Korrektiewe toesig besit 'n sterk element van ook behandeling en rehabilitasie. 

9.3 Werksooreenkomste 

Werksooreenkomste is 'n raamwerk van reels wat onderlinge skakeling voorskryf 

Werksreels tussen die Departement van Korrektiewe Dienste, Departement van 

Justisie en Suid-Afrikaanse Polisiedienste asook ander welsynsdepartemente en 

privaat welsynsorganisasies is belangrik om korrektiewe toesig te laat slaag. 

Ingevolge artikel 84E(l) van die Wysigingswet op aangeleenthede rakende 

Korrektiewe Dienste en Toesig, Wet 122 van 1991, is bepaal: 

"Die Kommissaris kan, behoudens die bepalings van subartikel (2) en 

enige voorwaarde deur die hof bepaal, ter toepassing van korrektiewe 

toesig 'n toesiggeval inskakel by enige geskikte rehabilitasie- of ander 

program wat deur homself, 'n maatskaplike welsynsowerheid of enige 

ander instansies ingestel is om voorsiening te maak vir. .. " 

Subartikel (2) van dieselfde wetsartikel vervolg: 



399 

"Wanneer die Kommissaris 'n toesiggeval kragtens subartikel (1) by 'n 

program inskakel wat deur 'n maatskaplike welsynsowerheid of ander 

instansie ingestel is, moet dit met instemming van daardie owerheid of 

instansie, na gelang van die geval, geskied." . 

Artikel 30 van dieselfde wet, saamgelees met artikel 71 van die Strafproseswet, 

Wet 51 van 1977, bepaal onder andere: 

" ... die beskuldigde in 'n veiligheidsplek plaas soos omskryf in artikel 1 van 

die Wet op Kindersorg, Wet 74 van 1983, om horn ender toesig van 'n 

proetbeampte of 'n korrektiewe beampte plaas, in afwagting van sy 

verskyning of verdere verskyning voor 'n hof ten opsigte van die betrokke 

misdryf of tot andersins regtens met horn gehandel word.,, 

In die aanhef tot Wet 122 van 1991 word telkens genoem, wanneer na die 

hantering van jeugdiges verwys word, dat die beskuldigde of ender toesig van 'n 

korrektiewe beampte of 'n proetbeampte geplaas word. Genoemde wetsartikels 

impliseer dat daar spesifieke werksreelings moet bestaan. Tussen die Departement 

van Korrektiewe Dienste, in die beheer van korrektiewe toesig, en ander 

welsyninstellings wat 'n aanvullende rol vertolk, behoort daar werksooreenkomste 

te bestaan. Hierdie ooreenkomste is veral wanneer: 

met jeugoortreders gehandel word 

met die aanbieding van voorligtingsprogramme 

as die welsynsinstansie met die geval bekend is 

as toesigdienste amptelik opgedra word. 

Hieruit blyk dit of die wetgewer bedoel het dat die Departement van Korrektiewe 

Dienste die volwasse oortreder behandel terwyl welsynsdepartemente die 

jeugoortreder hanteer. Die instelling van 'n loodsprojek en die geleidelike 

infasering van korrektiewe toesig, het aan die verskillende instansies die 

geleentheid gebied om samewerkingsooreenkomste te verfyn en formeel aan te 

kondig. Op hierdie terreine is samewerkingsooreenkomste tussen die Departement 
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van Korrektiewe Dienste, Departement van Justisie, Suid-Afrikaanse Polisiedienste 

en welsynsdepartemente aangegaan (SS 123075.GJ.SS). 

9.3.1 Lasbriefuitvoering 

Wanneer 'n geval versuim om die korrektiewe toesigvoorwaardes na te kom, is 

slegs die Kommissaris van Korrektiewe Dienste by magte om die nodige lasbrief 

vir inhegtenisname uit te reik. Indien beamptes van die departement nie beskikbaar 

is nie, word die lasbrief aan die Suid-Afrikaanse Polisiedienste oorhandig vlf 

uitvoering. 

In gevalle van jeugdiges kan die proefbeampte die hof nader vir die uitreiking van 

'n lasbrief wat weer aan die Suid-Afrikaanse Polisiediens vir uitvoering oorhandig 

word (SS 1230175.GJ.SS). 

9.3.2 Afwending 

Die aanklaer besit die bevoegdheid ingevolge artikel 61 (I)( c) van die 

Strafproseswet, Wet 51 van 1977, om voor uitspraak die hofverrigtinge op te 

skort. Dit is as daar op enige klagte gepleit is met 'n skriftelike skulderkenning. 

Hierdie prosedure vind plaas met die toestemming en na konsultasie met of die 

korrektiewe beampte en/of proefbeampte onder wie se toesig die beskuldigde dan 

geplaas word. 

Die Staatsaanklaer is die koordineerder van die afwendingsprosedure en die 

ondersoekbeampte van die Suid-Afrikaanse Polisiedienste het hierin ook inspraak. 

Of die korrektiewe beampte of die proefbeampte kan by die verrigtinge 'n verslag 

oor die omstandighede van die beskuldigde aan die aanklaer voorle (SS 

123075.GJ.SS). 

9.3.3 Aanhouding van gevalle 

Die Kommissaris van die Departement van Korrektiewe Dienste, het die 

bevoegdheid ingevolge artikel 84B(l) van Wet 122 van 1991 om die lasbrief vir 
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inhegtenisname en aanhouding in 'n gevangenis uit te reik. Dit is veral in gevalle 

waar die oortreder versuim het om die neergelegde voorwaardes na te kom. 

Hierdie aanhouding mag nie langer as 72 uur duur nie waarna die geval voor die 

hof gebring word. 

Waar die geval deur die Suid-Afrikaanse Polisiedienste met 'n lasbrief in hegtenis 

geneem is, kan die oortreder na die naaste gevangenis geneem word vir 

aanhouding en bewaring. Sodanige geval kan ook vooraf in 'n polisiesel aangehou 

word (SS 12307 GJ. SS). 

Reelings kan tussen die Departement van Korrektiewe Dienste en die Suid

Afrikaanse Polisiedienste getref word oor die vervoer van die geval na 'n 

gevangems. 

9.3.4 Aanhouding van jeugdiges asook die kennisgewing in die verband 

Artikel 50(5) van die Strafproseswet, Wet 51 van 1977, belas die 

ondersoekbeampte van die Suid-Afrikaanse Polisiedienste om die aanhouding van 

persone onder 18 jaar by die proefbeampte binne daardie regsgebied so gou 

moontlik aan te meld. Indien 'n proefbeampte nie beskikbaar is nie dan kan 'n 

korrektiewe beampte ook daarvan in kennis gestel word (SS 12307 GJ.SS). 

Die kennisgewing kan per faksimilee geskied. Die proefbeampte sal die nodige 

aandag aan die geval skenk om die ouers daarvan in kennis te stel en indien nie 

beskikbaar is nie, kan 'n korrektiewe beampte die taak verrig. 

9.3.5 Keuring van verhoorafwagtendes 

Proefbeamptes gaan voort met die keuring van verhoorafwagtendes in hofselle. 

Indien 'n aangehoudende vir korrektiewe toesig oorweeg word, word die geval na 

die korrektiewe beampte verwys. Die proefbeampte en korrektiewe beampte 

konsulteer oor die lewering van die verslag aan die hof, maar die hof kan ook 

bepaal wie die verslag oor die beskuldigde moet lewer. Na konsultasie tussen die 
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korrektiewe beampte en die proefbeampte, kan die hof ingelig word oor wie die 

voorvonnisverslag gaan lewer. Insette van die korrektiewe beampte is belangrik 

wanneer die proefbeampte die verslag gaan lewer en korrektiewe toesig oorweeg 

word. Die hof beskik egter oor die diskressie om te bepaal na watter beampte die 

geval verwys moet word vir die nodige assessering. Tans lewer die korrektiewe 

beampte hoofsaaklik die voorvonnisverslag aan die howe en die proefbeampte 

vervul 'n ondergeskikte rol. 

9.3.6 Toesighouding na Borg 

Dieselfde beginsels geld as met afwending, maar in hierdie geval is dit die hof en 

nie die staatsaanklaer nie wat besluit na wie die geval verwys word. Artikels 62(F) 

en 71 van die Strafproseswet, Wet 51 van 1977, bepaal dat die beskuldigde onder 

die toesig van 'n korrektiewe beampte en/of 'n proefbeampte geplaas kan word. 

9.3.7 Gemeenskapsdiens 

Daar is twee fasette van gemeenskapsdiens: 

Eerstens as dit deur die hof direk opgele word, is dit die 

verantwoordelikheid van die welsynsowerhede om die vonnis te 

administreer. 

Tweedens as dit deel van korrektie'_Ve toesig vorm, word dit deur die 

Departement van Korrektiewe Dienste geadministreer. 

Die eersgenoemde vorm van gemeenskapsdiens, as deel van 'n opgeskorte vonnis, 

word al minder toegepas terwyl laasgenoemde meer benut word. 

Die Departement van Korrektiewe Dienste en welsynsowerhede werf elkeen hul 

eie plasingsinstansies waar gemeenskapsdiens verrig kan word. Beide instellings 

hou 'n register van pasingsinstansies en onderlinge oorlegpleging kan plaasvind 

(SS 123075 GJ.SS). 



403 

9.3.8 Toesighouding oor gevalle 

Die hofbevel bepaal aan wie die toesighoudingsfunksies opgedra word. Die 

Departement van Korrektiewe Dienste is primer vir korrektiewe toesig 

verantwoordelik en korrektiewe beamptes voer die opdrag uit. Indien korrektiewe 

toesig aan die proefbeampte opgedra is, is welsynsowerhede vir die 

toesighoudingsfunksies verantwoordelik. 

Die Kommissaris kan ingevolge artikel 84(1) van Wet 122 van 1991, waar daar 'n 

behoefte bestaan, die funksie van toesighouding aan 'n proefbeampte oordra. Die 

welsyninstansie word gekontak wat dan die geval registreer indien die geval 

geakkommodeer kan word. Die Korrektiewe toesigkantoor bly egter 

-verantwoordelik vir die geval en die welsyninstansie behoort verslae aan genoemde 

kantoor voor te le wanneer dit vereis word. Indien die neergelegde voorwaardes 

nie nagekom is nie, word die korrektiewe toesigkantoor dienooreenkomstig 

daarvan in kennis gestel vir toepaslike optrede (SS 123075 GJ.SS). 

9.3.9 Vrywilligers 

9.3.10 

Elke instansie is verantwoordelik vir die werwing van eie vrywilligers om in eie 

behoeftes te voorsien asook alle funksies daaraan verbonde te verrig. 

Gesamentlike registers oor vrywilligers kan wel ingestel word en met onderlinge 

reelings kan uitruiling plaasvind. 

Voo rligtingsprogramme 

Die Kommissaris het kragtens artikel 84 ( 1 )E van Wet 122 van 1991 die 

bevoegdheid om gevalle aan programme te onderwerp en <lit in te stel. Indien 

voorligtingsprogramme by welsynsowerhede beskikbaar is, kan die Departement 

van Korrektiewe dienste deur ooreenkomste daarvan gebruik maak. Wedersydse 

oorlegpleging kan plaasvind oor die effektiwiteit van die programme (SS 

123075.GJ.SS). 
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Elke afsonderlike departement het 'n kontakpersoon rakende voorlig

tingsprogramme waardeur onderlinge skakeling kan geskied. 

Slagoffervergoeding 

Versoening tussen die oortreder en die slagoffer word hoofsaaklik deur die 

welsynsowerheid hanteer deur middel van mediasie. 

Slagoffervergoeding word primer deur die howe bepaal terwyl die administrasie en 

uitvoering daarvan deur die Departement van Korrektiewe Dienste hanteer word. 

Rekonstruksiedienste voor gevangenisstraf in korrektiewe toesig omskep 

word 

Hierdie taak word hoofsaaklik deur die welsynsowerheid uitgevoer veral ook in 

gevalle waar statutere voorkomingsdienste gelewer word. Dieselfde instansie wat 

die rekonstruksiediens lewer, hanteer normaalweg die nasorgdienste. 

Die herinskakeling van 'n oortreder in die gemeenskap, is die verantwoordelikheid 

van die Departement van Korrektiewe Dienste. Deur onderlinge oorlegpleging kan 

welsynsowerhede wel genader word om met hierdie funksie behulpsaam te wees 

(SS 123075.GJ.SS). 

Monitering 

Dieselfde beginsel wat tydens monitering geld, is by die lewering van toesigdienste 

ook geldig. Hierdie funksie is die primere verantwoordelikheid van die 

Departement van Korrektiewe Dienste. In gevalle waar daar 'n gebrek aan 

voldoende personeel is en omstandighede dit vereis, kan oorlegpleging met 

welsynsowerhede aangegaan word om tydelik die moniteringsfunksie te hanteer. 

Omskakeling van vonnis in toesigplasing 

Gevangenisstraf opgele kragtens artikels 276(l)(i) of 287(2) van die 

Strafproseswet, Wet 51van1977, kan deur die Kommissaris in korrektiewe toesig 
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omskep word. Die hof kan gevangenisstraf in korrektiewe toesig omskep kragtens 

artikels 276A(3)(e)(ii) of 287(4)(b) op aanbeveling van die Kommissaris. 

Die keuring, evaluering en assessering van oortreders vir die omskepping, word 

deur die inrigtingskomitee behartig wat insette vanaf welsynsowerhede aanvra om 

'n aanbeveling te maak. 'n Aanbeveling via die Hoof van die Gevangenis word aan 

die Hoof van Korrektiewe Toesig voorgele vir kontrolering en vir 'n finale 

aanbeveling aan die hof 

Korrektiewe beamptes by die howe reel 'n verhoordatum met die klerk van die hof 

By die verhoor word 'n geskikte vonnis bepaal en indien dit korrektiewe toesig is, 

is dit die verantwoordelikheid van die Departement van Korrektiewe Dienste. Na 

die vonniswysiging stel die hof die Suid-Afrikaanse Polisiedienste in kennis vir die 

nodige rekordhouding en aanpassing. Dieselfde aksie word gevolg as die 

Kommissaris uit hoof de van sy bevoegdheid, gevangenisstraf in korrektiewe toesig 

omskep (SS 123075.GJ.SS). 

Hierdie werksooreenkoms baken die terreine van die verskillende rolvennote van 

korrektiewe toesig af en spel elkeen se funksionering uit. Die ooreenkoms is sodat 

daar nie oorvleueling van rolvervulling plaasvind wat aanleiding mag gee tot 

misverstande nie. Duidelike voorskrifte is noodsaaklik sodat elkeen wat by die 

uitvoering van korrektiewe toesig betrokke is, weet wat hul pligte is. Langs 

hierdie weg kan goeie samewerking verseker word wat tot korrektiewe toesig se 

voordeel strek. 

Die moontlikheid bestaan dat een staatsdepartement die totale funksionering van 

korrektiewe toesig wil behartig, maar in vennootskap met ander departemente 

word doelgerigte dienslewering verseker. Binne 'n afgebakende werksterrein kan 

elke vennoot 'n taak met die nodige selfvertroue uitvoer en spesialis aandag aan 

die besondere pligte skenk. Tans word korrektiewe toesig steeds hoofsaaklik deur 
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die Departement van Korrektiewe Dienste gelewer wat volgens die ondersoeker 

wel 'n leemte is. 

9.4 Evaluering rakende die koste-effektiwiteit van korrektiewe toesig 

Landdroste behoort die koste-effektiwiteit van gevangenisstraf teenoor 

korrektiewe toesig by vonnisoplegging in aanmerking te neem. 

9.4.1 Rehabilitasie 

Die oorhoofse doelwit van straf is rehabilitasie of hervorming en die effek van die 

begrip word gemeet aan die hand van residivisme. Die verskynsel bepaal ook die 

effektiwiteit van die behandelingsprogram wat gevolg is. 

Latessa (1986: 70) noem dat: 

"It is important to remeber that cost-benefit analysis is not necessarily 

designed to favour the "cheapest" or the "costliest" program, but rather the 

optimal program in terms of the available resources and the explicit goals." 

Waar een van die eksplisiete doelwitte die rehabilitasie van die misdadiger is. 

9.4.2 Kosteberekening 

'n Faktor wat verder 'n invloed op die koste-effektiwiteit van korrektiewe toesig 

uitoefen, berus op die faset en kwaliteit van toesighouding wat toegepas word. 

Daarom noem Latessa (1986:71) dat een van die probleme wat koste kan 

belnvloed, die volgende is: 

" ... is the dilemma of accurately selecting offenders ... " 

Die genoemde outeur vervolg verder met: 

"The number of cases assigned to an officer as well as the number of 

required contacts, can have a tremendous impact on the cost of 

supervision." 
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Die filosofie van die Departement van Korrektiewe Dienste wat gevolg word, het 

ook 'n invloed op die koste van dienslewering. 'n Program wat kontrole en beheer 

voorstaan is goedkoper as een wat behandeling of rehabilitasie georienteerd is. Die 

rede hiervoor is aangesien die aanbieding van behandelingsprogramme wat op 

gemeenskapsbronne aangewese is. Die koste van rehabilitasieprogramme is 

belangrik aangesien die effektiwiteit aan die hand daarvan gemeet word. 

By korrektiewe toesig behoort dit in gedagte gehou te word dat terwyl 'n 

oortreder in die gemeenskap aanbly en 'n werk behou, die oortreder voortgaan om 

ook belasting aan die staat te betaal. Hierdie situasie, teenoor die waar die 

oortreder in gevangesetting verkeer wat totaal van die staat afhanklik is, saam met 

sy gesm. Die belasting bydrae wat 'n geval Iewer, word' normaalweg buite

rekening gelaat wanneer die koste van die twee strafvorms, gevangenisstraf en 

korrektiewe toesig, teenoor mekaar opgeweeg word. Hierdie berekeninge is 

moeiliker om te maak en dieselfde situasie kom ook voor wanneer 'n geval 

werkloos is. Hierdie berekening word die sekondere kostes van korrektiewe toesig 

genoem - wat nie direk bereken kan word nie. Hierdie koste word gewoonlik buite 

rekening gelaat omdat dit normaalweg op skattings berus en dus moeilik is om te 

bereken. 

In S v Lwabe S op 6 Mei 1992 (IPA) voor De Villiers en McCreath RR is per De 

Villiers R beslis in 'n uitspraak waar 'n boetevonnis opgele is: 

"Die gemeenskap baat daarby, omdat 'n persoon wat kon voortgegaan het 

om sy afhanklikes te onderhou, daardeur in staat gestel word om sodanige 

verpligtinge na te kom. Verder is dit in die gemeenskap se belang omdat 

rehabilitasie en straf van oortreders, waar moontlik, eerder buite die 

gevangenis as daarbinne behoort plaas te vind. 

Beleidsformulering behoort hierdie aspekte wel in aanmerking te neem en daardie 

koste wat indirek by die besparing van korrektiewe toesig bereken moet word. 
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9.4.3 Effektiwiteit 

Rehabilitasie en effektiwiteit gaan gewoonlik hand-aan-hand in die hantering van 

oortreders, omdat dit saamhang met die afname in residivisme. 

Andrews et al. (1990 : 19) noem die volgende: 

"Effectiveness has to do with achieving reductions in recidivism, ... " 

Die rehabilitasie van die oortreder vind nie altyd binne 'n gunstige intellektuele 

raamwerk plaas nie (Andrews et al. 1990 : 20), daarom is dit moeilik om altyd 

sukses te behaal. Die sielkundige ontleding van die oortreder se gedragspatrone 

vind binne die penologiese raamwerk plaas. Daarom is die sielkundige "verstaan" 

van kriminele gedrag belangrik om die effektiwiteit van korrektiewe programme uit 

te voer en saam te stel. 

Die vernaamste veranderlikes wat by kriminele gedrag bepalend is en verandering 

kan aandui, is: 

die karakter van die oortreder 

verbetering wat in die omstandighede plaasgevind het 

die interaksiepatrone 

residivisme wat die herverval in misdaad is. 

Die onafhanklike veranderlike is die behandeling wat toegepas word wat op kennis 

en vaardigheid berus en gedragsverandering tot gevolg het (Andrews et al. 1990 : 

22-23). Effektiwiteit is dus die resultate wat met 'n rehabilitasie- of behande

lingsprogram behaal word om die misdadiger te laat afsien van sy kriminele 

neigings. Dit word gemeet aan die hand van die "nie-verval in misdaad", maar ook 

veranderinge wat plaasvind binne die oortreder se omstandighede en homself. 

Teen hierdie agtergrond word die effektiwiteit en sukses van korrektiewe 

programme gemeet. Effektiwiteit en sukses word behaal aan die hand van 

programaanbiedinge en · hoe doeltreffend die behoeftes van die oortreder 
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aangespreek word. Die effektiewe aanspreek van die oortreder se behoeftes word 

voorafgegaan deur doelgerigte evaluering en assessering van al die feite wat ter 

sake is asook die persoon se bereidwilligheid tot verandering. 

Assessering 

Voorspelling as deel van assessering 

Voorspelling as deel van assessering is op individuele- of groepsgedrag gemik wat 

nog in die toekoms gaan plaasvind. Hierdie tegniek staan ook bekend as 

kategorisering en ekstrapolering (Stratton & Terlry 1968 : 99). 

Onder kategorisering word verstaan dat 'n groep persone juridies gedigotomiseer 

word, dit wil se in 'n misdadiger en nie-misdadiger verdeel wo'rd. Sodat die sterkte 

van verhouding en bepaalde eienskappe wat by elke groep aangetref word. Dit 

word statisties verwerk tot tabelle, indekssyfers of vergelykings waaruit die kanse 

van 'n persoon om in misdaad te verval, afgelei word (Van der Westhuizen 1971 

hoofstuk 5). 

Ekstrapolering is die grafiese beskrywing van gedrag, gevoel of denke van enkele 

persone oor 'n redelike tydperk om neigings, vordering of verval aan te toon. 

Hierdie ontleding word gedoen om bepaalde projeksies rakende kriminele gedrag 

te maak (Van der Westhuizen 1977: 14). 

Hierdie gedragspatrone of kriminele gedrag word waargeneem binne die 

samelewing. Dit is 'n poging om sekere toekomstige voorspellings te maak wat 

sukses of mislukking bepaal. Vir die gemeenskap gaan dit oor ordehandhawing, 

oorlewing, aanpassing, patroonhandhawing, spanningsbeheer asook doelbereiking 

en nie oor misdaadvoorkoming nie. Vir die kriminoloog daarenteen handel dit oor 

die voorkoming van verdere misdaad asook die afname daarvan. Daarom is daar 

nie direkte normatiewe inmenging in samelewingsbeheermeganismes nie (Van der 

Westhuizen 1977 : 14-15). 
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Korrektiewe toesig kan met Van der Westhuizen (1977: 15-17) se sorg (voorsorg, 

sorg en nasorg) en beheer (voorkomingsbeheer, beregtingsbeheer en 

integreringsbeheer) ingedeel word. Deur hierdie proses vind daar ook interne en 

ekstern beheer plaas wat as rehabilitasie bekend staan. 

Interne beheer vind deur selfbeheersing aan die kant van die oortreder plaas wat 

gepaard gaan met 'n sosialiseringsproses. Die sosiaseringsproses is, om waar 

nodig, 'n nuwe waardesisteem aan te leer wat op rehabilitasie dui, deurdat 'n 

aanvaarbare lewensstyl ontwikkel word. 

Eksterne beheer word ook bewerkstellig deurdat die wetlike gesag toegepas 

word, waar nodig, om gedragsverandering te laat plaasvind. Hierdie proses is 

veral nodig wanneer interne beheer nie sterk genoeg is nie. 

Die ekstern beheer kan ook negatief of positief wees. Negatiewe eksterne beheer 

is veral waar die voorwaardes nie nagekom word nie, en daar teen die oortreder 

opgetree moet word. Positiewe ekstern beheer is die verrigting van 

gemeenskapsdiens en die verpligte bywoning van voorligingsprogramme. 

Gedurende die assesseringsproses word daar geevalueer hoe die oortreder ten 

opsigte van interne- en eksterne beheer sal reageer en/of die geleentheid tot 

rehabilitasie aangegryp word. 

Die voorspelling van moontlike kriminele gedrag is reeds so oud soos die 

kriminologiese dissipline self, waar uiterlike fisiologiese voorkoms, 

geestesingesteldhede, omgewingsfaktore sowel as assosiasies gebruik is. Tot op 

hede is daar nog geen volmaakte voorspellings- of assesseringsmodel ontwikkel 

nie, daarom se Anttilla (1972 : 289): 

"The more we learn about the nature of these selection processes, the less 

acceptable they seem to be." 
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Hieruit blyk dit dat daar geen aanvaarbare assesseringsproses Vlf kriminele 

gedragspatrone is nie. 

Toch (1977 : 287) se die volgende oor klassifikasie: . 

"Information seen in making assignments is more often the expenence 

accumulated by staff through previous assignments than the 

recommendation of classifiers .... : 

Dieselfde skrywe vervolg (March 1981 : 5): 

". . . continued membership in a special classification category requires that 

information be gathered that guides us in shaping individualized tailor-made 

assignments." 

Die logika agter hierdie stelling is dat die ingesamelde inligting bruikbaar en 

betekenisvol moet wees sodat 'n onderskeid gemaak kan word tussen dit wat 

aanvaarbaar en onaanvaarbaar is. Die inligting behoort ook die personeellid te help 

om die oortreder te klassifiseer en 'n voorspelling oor toekomstige gedragspatrone 

te maak. Daarom kan voorspellings nie gemaak word sonder 'n deeglike 

assessering van die oortreder en die situasie nie. 

Die toepassing van assessering 

Die sleutelfunksie van assessering is dat die korrekte inligting ingesamel word 

sodat 'n akkurate evaluering gemaak kan word. Meer as een beampte kan eok 

gebruik word om inligting in te samel en dit te evalueer of die assessering nie deur 

die oorspronklike beampte gedoen word nie. Beamptes se ingesteldheid teeneor 

oortreders meet ook gereeld geevalueer word (Tech March 1981 : 9-11 ). 

Die assesseringsproses bestaan nie net uit 'n onderheud(e) met die oortreder nie, 

maar ook uit inligting wat van ander bronne soos gesinslede, werkgewer, vriende 

en ander persone ingewin is. Hierdie inligting word hoofsaaklik per telefoon 

ingesamel omdat die persone nie direk gekontak word nie. Die meeste van die 
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name van kontakpersone word van die oortreder self verkry. Daarom behoort die 

rede(s) waatom die persone gekontak gaan word, aan die oortreder verstrek te 

word. Hierdie kollateraal (of informant of konfidant) is 'n belangrike bron 

aangesien dit die ingesamelde inligting gaan bevestig. Hierdeur verander die 

hoorse status van inligting en daarom word dit aan die hof as geloofwaardige 

getuienis aangebied. 

In die samewerkingsooreenkoms tussen die Departement van Korrektiewe Dienste 

en welsynsowerhede is bepaal ten opsigte van die keuring van potensiele gevalle 

vir korrektiewe toesig wat deur die hof aan die proefbeampte verwys is. Dat die 

proefbeampte die keuring met die oog op die bepaling van risikofaktore en 

behoeftes van die oortreder doen en die moontlikheid van behandelingsprogramme. 

Indien dit tydens voormelde keuringsproses blyk dat die beskuldigde 'n potensiele 

geval is, moet die korrektiewe beampte daarvan in kennis gestel word. 

Gedurende assessering behoort die inset- en uitsetkoste van die 

doeltreffendheidsbeginsel ook in gedagte gehou te word. Die verhoogde koste 

behoort nie noodwendig 'n geskikte geval van korrektiewe toesig uit te sluit nie 

omdat geen diskriminasie mag plaasvind nie. 

Die teoretiese en praktiese beginsels van die assesseringsproses behoort m 

aanmerking geneem te word by die evaluering van beskikbare inligting. 'n 

Teoretiese kennis van assessering asook misdaadvoorkorning gaan die proses 

vergemaklik om 'n korrekte besluit te neem en akkuraat toekomstige 

gedragspatrone te voorspel. Die bepaling van die toesigtydperk gaan ook die insig, 

waaroor die beampte beskik, be"invloed. 

Evaluering as deel van assessering 

Statistiese data is waardevol omdat dit 'n kwantifiserende beskrywing oor gedrag 

weergee of om die suksesvolheid van 'n program te evalueer. Hierdeur word die 

suksessyfer van die korrektiewe toesigprogram bepaal. Informasie van hierdie aard 
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is van groter betekenis in die evalueringsproses as om sukses of mislukking van die 

program te bepaal. 

'n Standaard prosedure met kwantitatiewe data is om tendense te bepaal en 

vergelykings te maak met afleidings wat statisties weergegee kan word. So kan 

vergelykings tussen verskillende groepe, geslagte, kategoriee oortreders en streke 

getrefword (UN Congress 1990: 25). 

In die evaluering van statistiese data word daar ook bepaal wat 'n situasie voor die 

implementering van 'n program en daarna is. Hierdie tegniek het ook beperkinge 

omdat faktore soos koste, tyd en tipe program 'n invloed op bevindinge mag he. 

Vaardighede van beamptes in die toepassing van evaluasie van data is 'n 

deurslaggewende faktor. Daarom is <lit van kardinale belang om deurlopend te 

bepaal watter tipe oortreders en persoonlikhede (profiele) die mees geskikste vir 

korrektiewe toesig is. Ook watter programme meer effektief is in sekere streke, 

omdat nie alma! ewe effektief is nie. 

9.4.4.3.1 Instelling van databank 

'n Databank kan waardevolle inligting vir die assesseringsproses inhou en ook 

hydra tot effektiewe berekeninge om objektiewe afleidings te maak. Profiele van 

toesiggevalle moet deurlopend in die databank ingevoer word om daardeur 'n 

statistiese model vir assessering te ontwikkel. 

Programme behoort deurlopend geevalueer te word om te bepaal of <lit aan die 

doel beantwoord waarvoor dit ingestel is. Ook watter tipe geval die beste 

voordeel uit 'n program put. Evaluering van vorige programme is belangrik in 

assessering om akkurate voorspellings te maak. Foutiewe voorspellings kan op 

hierdie wyse verminder word aangesien statistiese data die vooruitskatting moet 

rugsteun. Dit is moeilik om menslike gedrag en kriminele gedrag met 

kwantitatiewe gegewens weer te gee omdat individuele verskille onderling bestaan. 

Daarom kan sodanige iruigting hoogstens as riglyne neergele word omdat 
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veranderlikes uiteenlopende invloede op individue uitoefen (UN Congress 1990 : 

26-27). 

Van der Westhuizen (1977 : 119) se ook dat statistiese beskrywings en verklarings 

die Iogika van die waarskynlikheidsleer is. Die vraag is dus of daar enige verskil of 

afwyking aan die toeval of die invloed van een of meer veranderlikes toegeskryf 

kan word. Om toevallige skommelinge te kan bereken en te hanteer, behoort daar 

die nodige kennis van die waarskynlikheidsleer te wees. Die waarskynlikheidsleer 

is gebaseer op teoretiese frekwensie van gebeure en verskynsels. Die teoretiese 

frekwensie is die ideale getal kere wat 'n gebeurtenis verskyn, op voOiwaarde dat 

alles aan die toeval oorgelaat word, en het elke gebeurtenis dieselfde kans om te 

verskyn. 

Teoretiese frekwensies of waarskynlikhede word gekenmerk deur ewekansigheid. 

Die reels waarvolgens waarskynlikhede bereken word, is eksak, maar die mate 

waarin dit op empiriese gegewens toegepas kan word, kan net deur ervaring 

vasgestel word (Van der Westhuizen 1977 : 125). 

Hierdie stelling van Van der \.Vesthuizen (1977) sluit aan by wat Tock (1977 : 287) 

gese het dat: om te assesseer berus by die ervaring wat personeellede opgedoen 

het met vorige assessering en aanbevelings rakende klassifikasie. Die inligting wat 

langs die weg ingesamel is, behoort aangepas te word om by individuele 

omstandighede van toepassing gemaak te word. 

Die voorspelling van moontlike kriminele gedrag word voorafgegaan deur die 

wetenskaplike evaluering van beskikbare inligting. Sonder akkurate voorspellings 

wat met bepaalde veranderlikes verband hou, kan assessering nie korrek uitgevoer 

word nie. Daarsonder gaan beheer en kontrole oor gedragspatrone moeilik wees 

wat die opstel van gei'ndividualiseerde voorligtingsprogramme mag bei'nvloed. 
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9.5 Algemeen 

Suid-Afrika is in die bevoorregte posisie deurdat daar by ander lande, in die eerste 

wereld asook derde wereld, kers opgesteek is om korrektiewe toesig tot 'n 

uitstaande vonnisopsie te laat ontwikkel. Daarom moet daar vanaf die begin data 

versamel word en dit op 'n wetenskaplike grondslag te vestig. Dit is nie voldoende 

om assesseringstelsels van antler lande net so oor te neem nie, maar eie en unieke 

prosedures behoort ontwikkel te word. Hierdie proses is nodig omdat 

veranderlikes, hier plaaslik, van ander lande mag verskil en dan nie korrekte en 

akkurate voorspellings kan weergee nie. 

Korrektiewe toesig beleef die ontwikkelingstadium in Suid-Afrika en <lit is tot die 

land se eie voordeel om stelsels te beproef, maar ook oni nie te skroom om 

aanpassings te maak nie. Langs hierdie weg kan 'n eie assesseringstelsel ontwikkel 

word asook om die funksionele toepassing van korrektiewe toesig te laat verbeter. 

Samewerkingsooreenkomste is met verskeie departemente opgestel om te verseker 

dat die funksionering van korrektiewe toesig glad verloop. Daar sal egter ook met 

navorsingsinstellings ooreenkomste aangegaan word om sodoende 'n 

wetenskaplike gefundeerde assesseringstelsel te ontwikkel. Met die proses behoort 

daar nie te lank gewag te word nie, omdat waardevolle inligting verlore kan gaan. 

'n Wetenskaplike assesseringsprosedure gaan daartoe lei <lat slegs die mees 

geskikste kandidaat op die stelsel ingebring word, maar ook dat die resultate wat 

behaal word, uitstaande is. Hierdeur gaan verseker word <lat dienslewering meer 

koste-effektief wees omdat korrektiewe beamptes dan ekonomies aangewend kan 

word. 

Die daarstelling van 'n databank met alle betroubare en tersaaklike inligting is van 

wesenlike belang sodat 'n eie Suid-Afrikaanse assesseringsinstrument en 

voorspellingsmeganisme saamgestel kan word. In hierdie proses is dit belangrik 

dat kundiges op die gebied van statistiese berekening en wetenskaplike navorsing 
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hierby betrek word. Die fondse wat op hierdie wyse bestee gaan word, is 'n groot 

belegging in die toekoms van korrektiewe toesig en kan tot toekomstige besparings 

hydra. 



HOOFSTUK 10 

AANBEVELINGS RAKENDE DIE ASSESSERING VAN 

KORREKTIEWE TOESIG 

10.1 Inleiding 

In hierdie hoofstuk gaan daar aanbevelings rakende die assessenng en 

funksionering van korrektiewe toesig binne 'n kriminologiese en penologiese 

perspektief gemaak word. Dit kan waarskynlik tot die verbetering van die 

vonnisopsie hydra. Daar kan nooit aanvaar word dat geen verbetering tot enige 

strafopsie aangebring kan word nie. Aanpassings ter verbetering moet ook gesien 

word teen die agtergrond van die Suid-Afrikaanse hoe misdaadkoers en oorvol 

gevangemsse. Hierdie tendens sal gestuit moet word deur effektiewe 

voorkomingsprogramme, dei:nstitusionalisering en die vaartbelyning van korrek

tiewe toesig. 

Suid-Afrika se kriminele-regstelsel sal weg moet beweeg van suiwer strafgerigtheid 

na herstellende en rehabiliterende vonnisoplegging. Waar herstellende 

vonnisoplegging impliseer <lat die oortreder verantwoordelikheid vir sy misdadige 

neigings moet aanvaar. Hierdie verantwoordelikheid aanvaarding vir kriminele 

neigings moet op rehabilitasie en misdaadvoorkoming gerig wees. Slegs langs 

hierdie weg gaan Suid-Afrika se misdaadkoers verlaag kan word. 

Die aanname word gemaak <lat geen vonnisopsie, insluitende korrektiewe toesig, 

volmaak is nie en <lat aanpassings na gelang van omstandighede aangebring 

behoort te word. Met die inwerkingstelling van korrektiewe toesig was 'n 

belangrike oogmerk die ontvolking van oorvol gevangenisse in Suid-Afrika. 

Hierdie oogmerk is nag nie bereik nie, daarom word voorgestel <lat 'n 

herwaardering van korrektiewe toesig as vonnisopsie gemaak word. 
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Aanbevelings 

Korrektiewe toesigprogramme vir jeugoortreders 

Uitbreiding van korrektiewe toesig 

=> Dat korrektiewe toesig as vonnisopsie verder uitgebrei moet word na alle 

potensiele kandidate. Die vonnisopsie behoort tot die ontvolking van die 

gevangenisse en antler strafinrigtings by te dra deurdat slegs daardie 

misdadigers in gevangenisse en antler aanhoudingsplekke moet verkeer wat 

geensms binne samelewingsverband sonder 'n gevaarrisiko 

geakkommodeer kan word nie. Indien aanhouding vereis word <lat daar 

intensiewe programme oor 'n relatief kort tydperk aangebied word, om aan 

die hofbevel uitvoering te gee. 

=> Tans word korrektiewe toesig onderbenut ten opsigte van veral 

jeugoortreders - die tussen die ouderdom van 17 jaar tot ongeveer 19 jaar 

oud. Die oortreders word hoofsaaklik van die vonnisopsie uitgesluit. Te 

veel jeugoortreders word nog na strafinrigtings of gevangenisse verwys ten 

spyte van die ouderdom. 

Talle jeugoortreders behoort so spoedig as moontlik uit die strafregsisteem 

geneem te word. As hierdie oortreders aan die strafregstelsel blootgestel 

word, word die afskrikwaarde van die sisteem verminder. Jeugdiges wat 

uit inrigtings of gevangenisse vrygelaat word wat nie gerehabiliteer het nie, 

gaan gewoonlik voort en pleeg verdere en meer ernstige misdade. Met 

hierdie aanname word gei:mplementeer dat die spiraal van misdaad reeds by 

die jeugoortreder afgebreek word. 

Die sirkel van misdaad moet by die jeugdiges verbreek word want die vroee 

kontakmaking met die regsisteem impliseer gewoonlik 'n lang kriminele 

geskiedenis. Hierdie stelling word bevestig deur die feit <lat die 

meerderheid misdade in Suid-Afrika deur oortreders ender die ouderdom 

van 25 jaar gepleeg word. Verskeie aanleidende oorsake is hiervoor 
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verantwoordelik waarvan een is: dat strafregstelsels me die nodige 

afskrikwaarde meer vir die jeugoortreder sowel as die jongvolwasse 

oortreder inhou nie. 

=> Korrektiewe toesigprogramme vir jeugoortreders moet aangepas word en 

daarmee saam behoort daar 'n onderskeid met die toepassing vir 

volwassene oortreders gemaak te word. Jeugoortreders konformeer 

moeiliker as volwassenes weens hul impulsiwiteit en is meer belnvloedpaar 

daarom moet monitering en toesighouding strenger wees. In hierdie opsig 

behoort daar van vrywilligers en hulp-korrektiewe toesigbeamptes gebruik 

gemaak word. Die welsynsdepartemente moet ook meer betrokke gemaak 

word met die toepassing van korrektiewe toesig soos in die 

werksooreenkoms uitgespel is. Die privatisering van sekere dienste kan 

ernstig oorweeg word. 

Instelling van aanhoudingskampe 

Binne die Suid-Afrikaanse opset moet daar ook oorweging geskenk word aan die 

instelling van aanhoudingskampe vir jeugdiges. Aanhoudingskampe kan 

soortgelyk wees aan die "bootcamps" van Verenigde State van Amerika. Hierdie 

kampe moet die voorloper wees vir die inskakeling van 'n jeugdige by die 

korrektiewe toesigprogram waar streng dissipline aangeleer word. Die verblyf in 

hierdie kampe moet nie langer as drie weke op 'n keer wees nie en moet 

gekombineer word met intensiewe rehabilitasieprogramme dus gesplete 

korrektiewe toesig. 

Aanhoudingskampe kan gesamentlik deur die Departement van Korrektiewe 

Dienste en die Departement van Onderwys bedryf word. Korrektiewe Dienste 

behoort verantwoordelik te wees vir die bewaking en dissiplinering, terwyl die 

Departement van Onderwys die hulpverleningsprogramme en onderrig aanbied. 
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Hierdie aanhoudingskampe kan 'n groot besparing vir die Staat meebring 

aangesien die tipe jeugoortreders wat normaalweg na 'n verbeteringskool vir twee 

jaar of jeuggevangenis verwys word hier opgeneem kan word. Meer 

jeugoortreders kan ook deur sodanige kampe geneem word wat meer 

wydverspreid in die land opgerig kan word teen laer koste as gevestigde 

korrektiewe inrigtings. 

Bestaande staatsfasiliteite wat landswyd leeg staan of onderbenut word kan vir die 

doel deur die Departement van Korrektiewe Dienste gebruik word. Sulke 

fasiliteite kan dan teen 'n geringe koste vir die doel soos hier uitgespel aangepas 

word. 

Toesighouding ten opsigte van jeugoortreders 

'n Bevel moet ook ten opsigte van die ouers of voogde uitgereik kan word sodat 

samewerking en kontrolering verseker word. Ouerlike beheer is veral van belang 

by huisarres omdat interne kontrole by sekere jeugdiges nog swak ontwikkel is. 

As die jeugdige op homself aangewese is, gaan voorwaardesverbreking gouer 

voorkom weens swak interne kontrole en impulsitiwiteit van die adolessent wat 

nog onvolwasse is. 

Jeugdiges behoort nooit van korrektiewe toesig uitgesluit te word net omdat die 

prognose waarskynlik swakker mag wees nie. Voorwaardesverbreking onder die 

ouderdom van 18 jaar moet ook nie later, wanneer die oortreder volwasse is, teen 

die geval gehou word nie. Kwytskelding behoort op die ouderdom van 18 jaar in 

werking te tree. Alhoewel rekordhouding van kardinale belang is, moet dit nie 

lewenslank teen die oortreder gehou word nie. Hierdie beginsel is in lyn met die 

Beijing-reels. 

Voorwaardesverbreking moet nie noodwendig gevangenisstraf tot gevolg he nie, 

maar ander meganismes behoort op die stelsel ingebou te word. Hier word veral 

voorgestel dat voorwaardesverbreking gevolg word deur kort aanhouding -
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ongeveer 7 tot 14 dae in 'n veiligheidsplek of aanhoudingskampe. In hierdie 

aanhoudingsplek kan die jeugoortreder aan 'n intensiewe program onderwerp 

word. Programme moet gerig wees om gedragsverandering en korttermyn 

beroepsopleiding wat later voortgesit kan word. Gedragsverandering kan teweeg 

gebring word deur streng dissiplinering met 'n hoe rehabilitasiewaarde. 

Kort periodes van aanhouding kan met gereelde tyd-intervalle van toesighouding 

uitgevoer word, sodat hierdie stap tot gedragsmodifikasie van die oortreder 

aanleiding kan gee. 

10.2.4 Samewerkingsooreenkomste tussen Departement van Korr.ektiewe Dienste en 

veral welsynsdepartemente 

10.2.4.1 Inskakeling van proefbeamptes by korrektiewe toesig 

Dat 'n samewerkingsooreenkoms sodanig uitgebrei word dat alle beskikbare 

rolvennote daarby betrek word. Alhoewel die Departement van Korrektiewe 

Dienste in alle opsigte in beheer van die stelsel is en bly, kan welsynsowerhede ook 

'n groter rol vervul in die toepassing van korrektiewe toesig veral ten opsigte van 

jeugoortreders. Aangesien daar verskillende grade en vlakke in die toepassing van 

korrektiewe toesig is, kan die betrokke departement deur middel van differensiasie 

ge!dentifiseer word. 

Korrektiewe toesig kan veral ten opsigte van jeugoortreders verder uitgebrei word 

deurdat welsynsowerhede asook sielkundige dienste meer betrokke raak by die 

aanbieding van voorligtingsprogramme. Tans word proefbeamptes selde, indien 

ooit, benut by korrektiewe toesig. Alhoewel daar formele 

samewerkingsooreenkomste bestaan tussen die Departement van Korrektiewe 

Dienste, Justisie en die Suid-Afrikaanse Polisiediens asook welsynsdepartemente. 

Die departemente van Onderwys, Mannekrag en Gesondheid behoort ook by die 

ooreenkomste betrek te word. Elkeen van die departemente kan 'n waardevolle 

bydrae tot die gedragsmodifikasie van die oortreder !ewer, sender om 'n 

versnippering van korrektiewe toesig te veroorsaak. Slegs een, maar hoogtens 
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twee departemente behoort per keer by die rehabilitasie van 'n geval betrek te 

word. 

10.2.4.2 Werksooreenkomste tussen departemente en instansies 

~ 

10.2.5 

Dat die toesighouding van sekere kategoriee oortreders, waar die risikofaktor vir 

die gemeenskap gering is, deur welsynsowerhede behartig word. Ook dat 

samewerkingsooreenkomste gereeld hersien en aangepas word sodat ruimte gelaat 

word om leemtes tydig op te los. Verder dat werksooreenkomste deur die 

onderskeie departemente en instansies eerbiedig word tot voordeel van die 

funksionering van korrektiewe toesig as geheel. 

Werksooreenkomste behoort nie net opgestel te word nie, maar moet op 'n 

gereelde basis skakeling tussen die onderskeie departemente bewerkstellig. Hierdie 

skakeling kan wees om gevalle te bespreek, deur gevallebestuursvergaderings, 

maar veral ook om die ooreenkomste te evalueer en te monitor ter verbetering en 

verstellings. 

Assessering, profielstudie en navorsing 

Assesseringsprosedure 

Dat die assesseringstelsel hersien word sodat dit op 'n wetenskaplike grondslag 

kan geskied. Deskundige rakende dataversameling, navorsing en opstelling van 

voorspellingsmodelle moet betrek word met die opstelling van assesseringskriteria. 

Hierin word veral gedink aan die Raad vir Geesteswetenskaplike Navorsing en 

universiteite wat behulpsaam kan wees in die opstelling van 'n wetenskaplik 

gefundeerde assesseringsmodel en profielsamestelling. 

'n Wetenskaplik gefundeerde assesseringsmodel behoort nie noodwendig as 'n 

voorvonnisverslag by die hof ingedien te word nie. Assesseringsverslae of 

profielverslae kan wel by die hof ingedien word wanneer daar 'n versoek in die 

verband gerig word, maar dit mag onder geen omstandighede die objektiwiteit van 

die hof beYnvloed nie. Assessering per se moet eerder gerig wees op die tipe 
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behandelings- en rehabilitasieprogramme waarby 'n toesiggeval ingeskakelgaan 

word. 

10.2.5.1 Skeiding van die assesseringsformaat en die voorvonnisverslag 

10.2.6 

Dat assesseringsformaat en die voorvonnisverslag van mekaar geskei word. 

Hierdie skeiding is wel minder koste-effektief omdat die twee funksies afsonderlik 

behartig word, waar dit tans gesamentlik onderneem word. Die assesseringsproses 

is 'n hoer vlak van aksie wat uitgevoer word en van die relevante inligting kan. wel 

in die voorvonnisverslag vervat word. D6g die totale assesseringsproses behoort 

nie in die voorvonnisverslag opgeneem te word nie. Daar is aspekte wat in die 

assessenngsproses benodig word, maar wat me noodwendig m die 

voorvonnisverslag opgeneem hoef te word me. Veral aspekte rakende die 

persoonlikheid van die oortreder en die prognose (voorspelling) ten opsigte van die 

verval in misdaad. 

Korrektiewe beamptes kan, waar moontlik, ook deur ander deskundiges op die 

gebied van assessering bygestaan word sander dat afbreek aan enigeen se 

professionaliteit gedoen word. Die koste wat ten opsigte van hierdie aspek 

aangegaan word, word in die eindresultaat bespaar. Die doel van 'n omvattende 

assessering is om 'n gei"ndividualiseerde en gedifferensieerde rehabilitasieprogram 

voor te stel en uit te voer. Hiermee word gei"mpliseer dat die onderlinge verskille 

tussen oortreders erken word. 'n Volledige assessering moet ten doel he dat 'n 

individuele behandelingsprogram aan die toesiggeval voorgeskryfword. 

Data bank 

Dat 'n databank van voorspellingsveranderlikes saamgestel word wat in die 

assesseringskriteria verteenwoordig is. Kriteria van die aard is 'n voorspelling en 

'n onafskeidbare deel van assessering. Hierdie voorspellings behoort egter nie in 

die voorvonnisverslae opgeneem te word nie, want dit mag die voorsittende 

beampte tydens vonnisoplegging bei"nvloed (verwys hoofstuk 7 in die verband). 
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Die databank kan ook effektief ten opsigte van jeugoortreders aangewend word, 

veral aangesien daar voorgestel is dat vorige rekord van korrektiewe toesig voor 

die ouderdom van 18 jaar kwytgeskeld word. Kwytskelding beteken nie dat daar 

geen rekord van die oortreding en korrektiewe toesig gehou word nie. Volledige 

rekordhouding is nodig. Daarmee saam moet die stelsel van dataversameling met 

mekaar ingeskakel word, sodat soortgelyke gevalle met mekaar vergelyk kan 

word. 

Met 'n effektiewe databank kan 'n duidelike profiel van die mees geskikte 

kandidaat saamgestel word omdat alle veranderlikes gesamentlik en afsonderlik 

gekontroleer word. Die profiel meet ook die aard van toesighouding kan bepaal, 

om die mees effektiewe resultate te kan beheer. Soortgelyke profiele kan 

saamgestel word waar daar gemenedelers (st erk ooreenkomste) teenwoordig is, 

om die invloede van onafhanklike veranderlikes, soos die aanbieding van 

inligtingsprogramme, te bepaal. 

Inligting oor suksessyfers alleen is nie net voldoende in die databank nie. Die 

meting van resultate is belangrik, maar dit verskaf nie noodwendig langtermyn 

voorspellingsmodelle nie. Die instelling van 'n effektiewe databankstelsel behoort 

nie baie duur te wees nie aangesien die meerste korrektiewe toesigkantore reeds 

oor rekenaars beskik. Slegs die programmatuur wat ontwerp moet word, behoort 

aangepas te word om aan die doel te beantwoord. Ook dat die onderskeie 

inligtingstelsels se data by mekaar inskakel en nie afsonderlik opereer soos tans die 

geval is nie. 
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10.2.6.1 Navorsingsafdeling 

~ 

10.2.7 

Dat 'n navorsingsafdeling ingestel word, indien sodanige seksie nog nie bestaan 

nie. Dat daar navorsing gedoen word om sodoende voortdurend op hoogte gebly 

kan word oor beskikbare inligting en <lat ervaring van korrektiewe beamptes nie 

verlore gaan nie. Hierdie inligting moet, waar nodig, beskikbaar gestel word aan 

navorsers op hierdie gebied. 

Ondervinding wat oor jare opgedoen is, behoort opgeneem te word in ondersoeke 

vir kennisuitbreiding en insigverdieping. Hierdeur kan daar 'n wetenskaplike <liens 

aan die oortreder aangebied word wat tot voordeel van die kriminologie en 

penologie is. Sodoende kan voorspellings rakende bepaalde persoonlikheidstipes 

en gedragspatrone gemaak word wat betroubaar inligting weergee en meet. 

Die navorsingsafdeling kan ook waardevolle inligting rakende die programme, 

maar ook korrektiewe toesigbeamptes en indiensopleidingsprogramme saamstel. 

Hierdeur kan effektiewe dienslewering verder verbeter word veral as die korrekte 

korrektiewe beampte geselekteer kan word en nie net die oortreder nie. Afparing 

van korrektiewe beampte en toesiggeval kan ook langs hierdie weg geskied waar 

die beste beampte vir 'n bepaalde tipe geval ge'identifiseer word. 

Hierdeur kan kundigheid rakende die hantering van bepaalde tipe oortreders 

opgedoen word en die toepassing van korrektiewe toesig opgradeer. Die 

funksionele toepassing van korrektiewe toesig leen horn sterk na voortdurende 

modernisering. 

Volwasse gevalle se toesighouding 

Uitkontraktering van dienslewering 

Dat sekere funksies van korrektiewe toesig aan firmas en ander departemente 

uitgekontrakteer kan word. Hier word veral gedink aan die toesighoudingsfunksie 

en die aanbieding van voorligtingsprogramme. Die Departement bly steeds 

verantwoordelik vir die 'uitvoering van die vonnisopsie. Gevalle met 'n lae 
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risikofaktor maar hoe behoefte, kan byvoorbeeld aan 'n welsynsinstansie of 

privaatorganisasie toegeken word. 

Geloofwaardige sekuriteitsfirmas kan aangestel word om toesighoudingsdienste 

van veral gevalle wat 'n redelike risiko mag inhou, uit te voer. Hierdie tipe firmas 

se bona fide behoort deeglik nagegaan te word om te verseker dat die 

toesighoudingstaak steeds van hoogstaande gehalte sal wees. Firmas van die aard 

kan gevolglik spesialiseer in bepaalde aspekte van korrektiewe toesig wat inpa_s by 

die differensieerde toepassing van die vonnisopsie. Die ooreenkomste of kontrakte 

met firmas behoort slegs korttermyn van aard te wees, byvoorbeeld een jaar, en 

dienslewering moet deurlopend geevalueer word vir voortsetting van 

ooreenkomste. Standaarde in die toepassing van dienslewering en evaluasie moet 

saamgestel word sodat uniformiteit gehandhaafkan word. 

Met die uitkontraktering van die toesighoudingsfunksie, kan die Departement van 

Korrektiewe Dienste voldoende mannekrag beskikbaar he vir noodsaaklike dienste, 

en die uitvoering van inspeksies. Korrektiewe beamptes kan dan ook vir 

taakuitvoering gegradeer word, sonder om noodwendig op 'n hieragie geplaas te 

word. 

Die totale dienslewering rakende korrektiewe toesig behoort nie geprivatiseer te 

word nie aangesien die Departement van Korrektiewe Dienste steeds daarvoor 

verantwoordelik is. Gevalle behoort ook nie by meer as twee instansies ingeskakel 

te word nie. 

Aanstelling van addisionele hulpkragte 

Die verhouding tussen korrektiewe toesigbeamptes en gevalle is te hoog en moet 

verklein word deur die aanstelling van meer personeel om die effektiwiteit van 

korrektiewe toesig te verhoog. Persone kan ook op sessiebasis aangestel word om 

bepaalde funksies uit te voer. 
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Hierdeur kan funksies soos assessering asook toesighouding oor spesifieke gevalle 

ingesluit word. Aangesien dit soms moeilik is om vrywilligers te bekom om 

spesialis take uit te voer, kan betaalde hulpkragte aangestel word op 'n tydelike 

basis, maar teen 'n laer tarief as die van 'n voltydse korrektiewe beampte. 

Tydelike werk- of hulpkragte kan 'n verdere koste-besparing ten opsigte van 

korrektiewe toesig teweegbring, wat werkskeppend is. 

Hierdie persone word in hul persoonlike kapasiteit aangestel en is nie reeds ~y 'n 

ander firma of instansie werksaam nie. Die kontrak waarvolgens sodanige persoon 

aangestel is, behoort van korttermyn aard te wees, maar die reg tot heraanstelling 

moet ook bestaan. Die korttermyn aard is sodat die kontrak beeindig kan word as 

die persoon nie 'n effektiewe <liens lewer nie. Hulpkragte van die aard kan veral 

benut word vir geval in die medium en minimum intensiewe moniteringsfase, waar 

kontrole en beheer minder is. Ook by die toesighouding tydens gemeenskapsdiens 

van gevalle met 'n Jae gevaarrisiko vir die samelewing. Korrektiewe beamptes kan 

dan slegs by maksimum en/ of medium intensiewe monitering en toesighouding 

benut word. 

Individualisering en diff erensiasie 

Dat groter individualisasie en differensiasie plaasvind ten opsigte van die lewering 

van spesifieke vonnisvoorwaardes. Hier word veral gedink aan die lewering van 

gemeenskapsdiens en bywoning van voorligtingsklasse, maar ook die toepassing en 

uitvoering van huisarres. 

Groot groepe oortreders meng met mekaar op spesifieke tye vir 'n bepaalde 

tydperk binne 'n beperkte opset. Verskillende tipe oortreders meng op hierdie 

wyse met mekaar en kontaminasie kan plaasvind. Die gereelde kontak en 

kommunikasie mag tot assosiasie aanleiding gee met nadelige invloede. 

Kontaminasie met geharde misdadigers moet met korrektiewe toesig vermy word, 

ander is daar nie 'n verskil met die vonnisopsie en gevangenisstraf nie. 
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Daar word aanvaar <lat <lit die koste van korrektiewe toesig gaan verhoog indien 

vir elke individuele groep oortreders voorsiening gemaak word. Daarom is die 

seleksieproses van groepe belangrik wat saam hanteer gaan word en hiervoor is 'n 

akkurate profielstudie noodsaaklik. Alie toesiggevalle behoort nie dieselfde 

behandel te word nie sonder om teen enige persoon te diskrimineer nie. 

Diskriminasie binne korrektiewe toesig is nie toelaatbaar nie, maar as die skeiding 

van toesiggevalle op wetenskaplike grond berus, verval die argument. 

Persoonlike behoeftes, kriminele geskiedenis en persoonlikheidsamestelling 

behoort by die differensiasie in aanmerking geneem te word. Daar moet eerder 

gekonsentreer word op positiewe invloede as op kontaminasie. Daar moet in 

aanmerking geneem word dat a!le oortreders nie eenders reage~r op 

gemeenskapsdiens waar die publiek toegang tot het en hulle aanskou nie. Tot 'n 

sekere mate behoort die status van 'n oortreder ook in gedagte gehou te word, 

sonder om die een .te bevoordeel ten koste van ander. Die misdaad wat gepleeg is 

asook die vonnis, behoort by differensiasie in berekening gebring te word asook 

die mate van kontrole en beheer sowel as die rehabilitasiepotensiaal van die geval. 

Die volgende voorstelling skets hoe die onderskeid vir differensiasie getref kan 

word binne die korrektiewe toesigstelseL soos op p.375 uiteengesit is: 
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~ Departementele beamptes 

10.2.10 lndiensopleiding van beamptes 

10.2.11 

Dat deurlopende indiensopleiding aan korrektiewe beamptes gegee word, oor die 

nuutste ontwikkeling om die gebied van assessering en administratiewe beheer van 

korrektiewe toesig. Sodra nuwe tegnieke bekend raak, moet <lit aan die toepassers 

van die vonnisopsie oorgedra word. Op hierdie wyse ontvang die beampte 

versterking (empowerment) om 'n deskundige <liens aan die oortreder te lewer. 

Hierdeur word die seltbeeld van die beamptes bemoeid met die stelsel ook verder 

verhoog. 

. 
Indiensopleiding is een van die belangrikste aspekte van effektiewe dienslewering. 

Daar bestaan geen twyfel <lat die Departement van Korrektiewe Dienste goeie 

indiensopleiding aan beamptes aanbied nie, maar daar is altyd ruimte vir 

verbetering. Indiensopleiding is ook daarop gerig <lat beamptes kan spesialiseer 

om bepaalde take uit te voer en om die toesighouding van sekere tipe gevalle te 

kan hanteer. Hierdie situasie is veral belangrik as differensiasie toegepas moet 

word. Ander rolvennote en hulpkragte moet ook by die 

indiensopleidingsprogramme betrokke raak. Indiensopleiding moet ook gegradeer 

word vir die take wat uitgevoer gaan word. 

Koste-eff ektiewe korrektiewe toesig 

Deur koste-effektiewe korrektiewe toesig, ontvang die gemeenskap waarde vir 

belastingeld wat aan die staat betaal word. Met die doeltreffende uitbreiding van 

korrektiewe toesig wat op wetenskaplike beginsels berus, kan die effektiwiteit 

verhoog word. Daarom is dit belangrik dat 'n goeie inligtingstelsel ontwikkel 

word met die nodige tegnologie tot beskikking. Sodoende kan die beleidsbepalers 

in staat gestel word om akkuraat vooruit te beplan oor die aantal gevalle wat per 

beampte hanteer gaan word asook hoe beskikbare personeel tot beste voordeel 

aangewend kan word. Die koste-effektiwiteit strek verder as die eenheidskoste, 

wat dit kos om een geval te hanteer, maar wat die eindresultaat is wat met 
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uitgawes bereik is. Hierdeur kan die Departement van Korrektiewe Dienste 

verantwoording doen oor openbare fondse wat bestee is. 

10.2.11.1 Inligtingstelsel 

Dat 'n effektiewe inligtingstelsel ontwikkel word Vlf doeltreffende 

beleidsformulering en vroegtydige wetsaanpassings aan die strukture van 

korrektiewe toesig aan te bring. 'n Effektiewe inligtingstelsel wat deurlopend 

geevalueer word, behoort tydig te waarsku dat koersaanpassings aan die stelsel 

aangebied moet word. 

'n Inligtingstelsel is me noodwendig dieselfde as 'n databank me aangesien 

eersgenoemde impliseer die beskikbaarheid van onverwerkte gegewens. Inligting 

is slegs die weergee van gegewens veral oor die korttermyn terwyl die databank 

meer langtermyn besonderhede verskaf. 'n Effektiewe inligtingstelsel gaan 

verseker dat die databank korrek benut en toegepas word vir vooruitskattings. 

'n Inligtingstelsel is veral belangrik om die publiek op hoogte van die sukses of 

mislukkings van korrektiewe toesig te hou en ook oor programaanbieding. Dit is 

belangrik dat die gemeenskap goed ingelig bly om vertroue in korrektiewe toesig 

ontwikkel. Aangesien die gemeenskap 'n belangrike komponent van korrektiewe 

toesig is, behoort resultate op 'n gereelde en deurlopende basis beskikbaar gestel 

te word sodat vertroue in die vonnisopsie behoue bly. Die gereelde 

bekendmaking van inligting aan die publiek sal die deursigtigheid van die 

Departement van Korrektiewe Dienste verhoog. Die gemeenskap mag dan ook 

nog meer betrokke raak by korrektiewe toesig as vonnisopsie en vertroue daarin 

ontwikkel. 

10.2.12 Voorvonnisverslae 

'n Doeltreffende voorvonnisverslagstelsel moet ontwikkel word, wat me te 

omvattend is nie, maar wat wel alle relevante inligting aan die hof weergee. So 'n 

situasie sal tot gevolg he dat minder kritiek teenoor voorvonnisverslae uitgespreek 
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word. Trouens voorvonnisverslae is 'n aspek waaroor daar geen eenstemmigheid 

1s rue, maar deur 'n kritiese analise van die situasie en howe se verwagtinge 

behoort 'n aanvaarbare verslagsisteem ontwikkel te word. 

Sodanige verslag moet aan sy doel beantwoord en behoort aanpasbaar te wees by 

omstandighede wat inligting beknop dog volledig weergee. Die inligting rakende 

verslae behoort vir navorsingsdoeleindes beskikbaar gestel te word. Die huidige 

verslae aan die howe is nie totaal onvoldoende of minderwaardig nie, maar waar 

nodig kan aanpassings gemaak word. 

Die voorvonnisverslag moet aan die wetlike voorskrifte beantwoord en behoort ten 

alle tye van hoogstaande gehalte te wees sonder om irrelevante inligting te bevat. 

Daar bestaan geen duidelike riglyne rakende voorvonnisverslae nie, daarom is daar 

ruimte dat sodanige beleidsmaatreels uitgespel word. Hiermee word rue 

gelmpliseer dat meer tyd noodwendig aan hierdie funksie spandeer word om 

sodoende die koste van dienslewering te verhoog nie. 

Relatief min tyd word aan die korrektiewe beampte beskikbaar gestel (normaalweg 

14 dae) om die voorvonnisversl<:g te skryf Tydens die tyd moet verskeie 

onderhoude gevoer word wat tydrowend is alvorens die verslag geskryf word. 

Verskillende howe stel ook uiteenlopende vereistes waaraan die voorvonnisverslag 

moet voldoen. D6g die belangrikste element van die verslag is om die hof oor die 

persoonlikheid van die oortreder in te lig en 'n gepaste vonnis wat voorgestel 

word, binne die reels van getuienislewering, op te stel. 

~ Algemeen 

10.2.13 Korrektiewe toesig ingevolge artikel 6 van Wet 51 van 1977 

Artikel 6 van die Strafproseswet, Wet 51 van 1977, maak veral voorsiening dat 

jeugoortreders in die voorverhoorstadium onder korrektiewe toesig geplaas kan 

word. Van hierdie toepassing van korrektiewe toesig word min of geensins 

gebruik gemaak nie. Daar behoort ook 'n effektiewe rekordhoudingstelsel 
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ontwerp te word sodat hierdie gevalle behoorlik geboekstaaf te kan word. Hierdie 

rekordstelsel behoort maklik toeganklik te wees vir alle rolvennote veral die wat 

met jeugoortreders en selfs volwasse misdadigers handel. 

Korrektiewe toesig moet alreeds by die voorverhoorstadium vir sekere oortreders 

beskikbaar gestel word sodat voorwaardes aan borgtog gekoppel kan word. 

Indien die opsie beskikbaar is sal die verhoorafwagtende aanhoudings ook drasties 

verlaag kan word en minder druk gaan dan op die gevangenisstelsel_ en 

veiligheidsplekke geplaas word. Indien 'n oortreder by die neergelegde 

voorwaardes hou tydens korrektiewe toesig kan dit as versagtende omstandighede 

dien met die vonnisoplegging. 

Indien die staat nie self hierdie taak kan verrig nie, kan dit aan privaat organisasies 

wat vir die doel daargestel is, opgedra word. Die tydperk van die korrektiewe 

toesig gaan gevolglik korter wees; daarmee saam mag die metodiek en 

voorwaardes ook verskil as die van die na-vonnisvoorwaardes wat dikwels rigiede 

en gestruktureerd is. Intensiewe assessering is gevolglik ook belangrik om die 

oortreders op die vorm van korrektiewe toesig te plaas, maar dit moet eerder 

ingestel wees op die intensiteitsgraad van monitering, huisarres en 

gemeenskapsdiens. Alie gevalle kan nie dieselfde behandel word nie omdat die 

misdaad en ouderdomme gaan verskil, maar die belangrikste element is egter die 

van skulderkenning. Eers na die skulderkenning en voor die verhoor kan die 

aanklaer die tipe van korrektiewe toesig gelas. Gereelde rapportering aan die 

aanklaer is dan nodig, maar veral voor die verhoor en vonnisstadium. 

Jeugoortreders beskik nie altyd oor die vermoe om borgtog te kan betaal nie, 

daarom moet die opsie aan hulle voorgehou word. 

Voorverhoor korrektiewe toesig wat suksesvol deurloop is, kan waarskynlik tot 

gevolg he <lat die aanklag, indien nie te ernstig nie, teruggetrek word. Sodoende 

kan die druk op die howe wat reeds oorlaai is, verlig word. 
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Daar is 'n groot leemte m die korrektiewe toesigstelsel aanges1en die vorm 

onderbenut word. 

10.2.14 Artikel 71 van Wet 51 van 1977 - korrektiewe toesig 

Korrektiewe toesig as borgvoorwaarde word wel toegepas, maar die ondersoeker 

is van mening dat hierdie opsie onderbenut word. Die toepassing van korrektiewe 

toesig as borgvoorwaarde kan groot getal verhoorafWagtendes uit aanhouding hou 

en die druk op regsprekende fasiliteite verlig. 

Hierdie tipe gevalle behoort egter goed geassesseer te word om die geskikte 

kandidaat te selekteer en te identifiseer. Aangesien jeugoortreders normaalweg 

van die betaling van borgtog uitgesluit is, kan hierdie vorm van korrektiewe toesig 

meer geredelik op diesulkes van toepassing gemaak word. 

Korrektiewe toesig van die aard is korttermyn en intensief, daarom behoort 

spesifieke programme ontwikkel te word en beamptes behoort in die tipe gevalle te 

spesialiseer. Omdat dit korttermyn gevalle is, moet die ratio (verhouding) per 

beampte en die aantal gevalle verlaag word, van byvoorbeeld 1 :20 tot 1 :25 vir die 

effektiewe toepassing van die opsie. 

10.2.15 Elektroniese monitering 

Dat Suid-Afrika elektroniese monitering uitbrei asook sekere gevalle finansieel tot 

hierdie stelsel 'n bydrae lewer indien dit binne hul vermoe is. 
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10.3 Slotopmerkings 

Ofskoon korrektiewe toesig al meer as ses jaar toegepas word, het die 

gevangenisbevolking en misdaadkoers in Suid-Afrika nog nie afgeneem nie. Die 

doel waarvoor korrektiewe toesig ingestel is, is dus nog nie bereik me. 

Nieteenstaande dat die suksessyfer van toesiggevalle hoog is brei die stelsel nie 

voldoende uit nie. 

'n Drastiese afname in die gevangenisbevolking kan bewerkstellig word indien . 

meer oortreders op die korrektiewe toesigstelsel geplaas word. Om hierdie ideaal 

te verwesentlik beteken dit dat die infrakstruktuur van korrektiewe toesig uitgebrei 

moet word om baie meer oortreders te kan akkommodeer. Die assesseringsproses 

moet ook meer wetenskaplik toegepas word sodat alle ootreders wat vir die 

vonnisopsie kwalifiseer daarby ingeskakel word. 

Sekere van die howe se houding teenoor korrektiewe toesig sal ook moet 

verander, maar die meerderheid se gesindheid jeens die vonnisopsie is 

bemoedigend. In sekere opsig word gevangenisstraf steeds as die mees gepaste 

vonnis beskou vir 'n oortreder. 'n Strafgerigte benadering met vonnistoemeting sal 

daarom verander moet word na die van herstellende beregting en rehabilitasie 

oogmerke. Nieteenstaande dat die beskerming van die gemeenskap steeds baie 

belangrik is behoort dit nie verhef te word bo individuele omstandighede van 

oortreders nie. Dei:nstitusionalisering, dit wil se, die wegwysing vanaf die 

strafinrigting moet as uitgangspunt gesien word om misdaadvoorkoming te kan 

bewerkstelling. 

'n Oortreder wat eenrnaal met 'n strafinrigting kennis gemaak en nie gerehabiliteer 

het nie se kanse om weer in misdaad te verval is hoog. Die strafinrigting het dan 

die afskrikwaarde vir die individu verloor en residivisme sal dan voorkom. 

Gevolglik neem die ernstigheidsgraad van die misdade ook toe en sodoende 

ontstaan 'n toestand van kroniese misdaadpleging. 



436 

Die Iangtermyn doelwit is dat minder oortreders na strafinrigtings wys word en 

meer op korrektiewe toesig geplaas word en sodoende kan die misdaadtendens in 

Suid-Afrika daal. Daardie oortreders waarteen die gemeenskap beskerm moet 

word behoort uit die samelewing verwyder te word, maar daardie wat buite 

inrigtingsverband gerehabiliteer kan word moet by hul normale omstandighede 

aanbly. 

In ander lande in die wereld is dit al bewys dat waar korrektiewe toesig maksirnaal 

en korrek toegepas word, kriminele optrede afgeneem het. Suid-Afrika kan leer 

uit hierdie ondervinding van Iande soos Nederland, Israel, Japan en Australie. Ook 

dat die terugplasing van oortreders in die gemeenskap nie noodwendig die 

misdaadtendens verhoog nie. 

Beleidsmakers moet toesien dat korrektiewe toesig die doelwit bereik waarvoor dit 

gestel is naamlik die ontvolking van die gevangenisse. Om hierdie doelwit te 

bereik moet daar weer indringend na korrektiewe toesig ondersoek ingestel word. 

Korrektiewe toesig sal ook gelndividualiseer en gedifferensieer moet word veral 

ten opsigte van toesig en beheer. Gevalle kan nie alma! oor dieselfde kam geskeer 

word nie omdat onderlinge verskille wel voorkom. Meer rolspelers kan ook 

betrek word in die funksionering van die toesighoudingsfunksie. 

Korrektiewe toesig is nie net goedkoper as gevangenisstraf nie, maar besit ook die 

potensiaal om oortreders meer doeltreffend te kan rehabiliteer. Daarom word 

voorgestel dat die aanbevelings in hierdie proefskrif deur die beleidsmakers sterk 

oorweeg moet word. Indien korrektiewe toesig in Suid-Afrika tot sy reg kom kan 

die Staat miljoene rande bespaar en die misdaadtendens behoort ook 'n afname te 

to on. 
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~ ·.:· .... ........ . BYLAE A: Bevel tot korrektiewe toes1g oeur Lanmi 

DIE STAAT teen· .... . ........................................ . 
Kor=ektiewe Toesi~ Pro2ram 
(Enige verwysing na die :<ommissaris sal dr doeleindes 'van die vonnis beteken 
die Kommissaris van Karrektiewe Dienste of sy volgemagtigde) 

.. {~ 

0 

Die beskuldigde meet . lO::Ouur diens verrig tot voordeel van die gemeenskap. 
Die aard van die di ens, die plek en die eye waartydens sodani ge di ens 
verrig meet word sal bepaal word deur die Kommissaris. · 

· sy cnts 1 ag u:i t die tehrde 1 i~trun 
Die beskuldigde meet hom/ka:ax vanaf ........ ·onderwerp aan huisarres vir 'n 
tydperk van ... 6 ... maande/~ op 'n pl~k en gedurende tye socs deur die 
Kommissaris bepaal. 

Dat be skul dig de meet hem/~ onden:erp aan alle behand
0

elin2soro1Zramme, 
lesings of rehabilitasieprogramrne wat daarop gemik is om die beskuldigde 
te rehabiliteer en nf v~n enige geestes siekte of afwyking te genees . 

Die besk uldi gde moet horn/~ or.de r..;erp aan indiensolasing of di ens= 
verrigting socs bepaal deur die Kornmissaris. 

~ Die beskuldigde se assosiasie met ander persone word socs volg ingeperk: 
.D~~ .~1¢.1g::!e.rrQ=.t.l:Ql1 ~ifW.V?:1.~cp.i~.n:e.t.~~ )'.e.t .in.~Jrrq ro-:¢Jro.f. of .. 
wt . c}.? J rrq 01l ~P.llJ\.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Die besk uldi gde mag nie sonde r toe stemming van 'n korrek ti ewe beampte 
die land drosdistr:L1< 1,aarin hy /;etfJ< ;,oon verlaat nie. 

[B Die besk uldi gde r.ioet horn/~ vir die volle duur van die korrek tiewe 
toesig 1.:eerhou van die misbruik van sterk drank of verdowingsmidcels 
,,.at ·n narkotiese uit• . .-erking het. 

Die beskuldigde meet horn/~ onden.-en:i aan monitering deur die 
Kommissaris. 

f9l Die besk uldi gee meet die Kommissaris in kennis stel van enige 
verandering in sy ~ 1·.oon- en 1,·erksad.res al vorens sodani ge verandering 

D 

plaas·.;ind. 
ra sy mtslag u:it die ~lirg:a"ltnm 

Die beskuldig~e meet binne .l. dae_raooorteer aan die Korrektie~e 
Beampte van die Departe:.ient van Korrektie1'e Dienste te ................ . 
~ .VJ9ir:-. ~t;c9r .. ~r& .......................................... . 
en daarna op die dae, tyd en plek socs deur die Kom.missaris bepaal. 

Die besk uldi gde meet vir die volle c!';:icr van die korrek ti ewe toesig enige 
redelike opd.ragte uitgereik deur die Kommissaris betreffend die nakoming 
en ad~inistrasie van hierdie vonnis uitvoer en te alle tye sy~ volle 

1 • . same\\er:cing gee. 

Die program van korrekti~•e toesig mag deur die Korrunissaris verslap of versag 
\,'Ord ten einde die oogmerke van korrektie1•e toesig te verwesenlik/met dien 
verstande dat die tydperk van gemeenskapsdiens en huisarres nie verminder mag 
\..'Ord met meer as . )1 .q~r.Q~ ........ .'. . . . . . nie . 

(Bv. 'n derde) 

(GET) _ 
ADD lANDDROS/~ DATUM 16/06/9.3 · 

' 
Plaas 'n. nommer in di~ O van toepassing/Skrap indien nie van toepassing. 
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BYLAE B: Profile record - State of Gem 

PROFILE RECORD 

The classification profile for ~~~~~~~~~~~~~~~~ 
is based on the following needs or problems: 

RESIDENTIAL SUPPORT 

Level 
Behavior Specialist Comments: 

MEDICAL NEEDS 

Level 
Behavior Specialist Comments: 

MENTAL HEALTH NEEDS 

Level 
Behavior Specialist Comments: 

ALCOHOL/DRUG NEEDS 

Level 
Behavior Specialist Comments: 

EDUCATIONAL NEEDS 

Level 
Behavior Specialist Comments: 

VOCATIONAL NEEDS 

Level 
Behavior Specialist Comments: 



GEORGIA OEPAR HYLA~ C: P.2-assesseringsvorm van die Staat Geo , 
•• PROBATIONER NEED/RISK AS:SESsMENT •• 

PROBATIONER NAME DATE ~~·r•1:1"1 
1.0. 

CL.ASSIFIER NAME 

11..._ ___ 2 ___ ll __ J_ll 4 l~I __ s __ 
IU.d (l...asd 

-&.----------------------------------.,~~_,.-;:-'.". •• ASSESSMENT QUESTIONS ANO RATING SCALES •• NEED RI! 

C.. µJOM1ALASll::.l1Ti 
LJlJ Al)le = tuncnon ind11oeoO.nltt 
r.TI Scene - fOf' aam:ance lltd/ot' mild retwertioft 

I+ 4 I s.-.. ~ pronib4t ; ........ ..,.,, tuncticninl: _. 
retwertion 

D 
[i] 
(-) 

D 

CJ ' - ) 
E. FINANCIALMANAGEMENTI • w 

Meeu minimal financ:uM r'9QU1ntn.,,1::1 • G.-mjJlftmWlt. eankruotcv. bed cnecJ<S or otnw I~ ciro-
t..o"9 i:ienwn of 11nancsa1 st:aeilitV ~ 0....-dnfu, 1 eoo-::ions °" l'Yiction• 

·.• 0-ioent on S>Cfl'lilicant oi:..,.. c:nchni;s ( :.. ) 
i •.. ~-··-.-A~L""c'"'c'"'H"""O.,,.,..L""'U_SA.,,....,....,G,..,E'"'l------------- ··------·_,._.._L .. o"'ngurm""'"'·. ift!bi)ity to=--'IT':.;-~t,_f:.:i:.:~::;..;;:::';::;.:..I :.:M.al=:::::..------1,!_..!_ __ _:i ·-

u No Proclerns encounter9d C7l On• or moc-e cnarges of CUI a.nd/or frequent D 
+ 1 Socl.111 use -tn infr.QYW'lt Cv-nvl p..-fods of .tiu.. I~"' I (-klY) ~cus.e ' . 

r.=-:;- SPQradic {mon~ly) aou,,.. S At l•ast ~,... CUI ch•l"Q9" ltf\d/or daily .OuM l 
ITT Ln-et of lltlusa sariouSly intff'f•res witn llfestYt• and/Of' H• beet\ hosoitailze.:s for trenment or dnoxificnion: 

worl< re1at11a xtlvitles .iconol rWaNd crimin• .:u I 
~ Arl"fft(SI tor ouOltc intoxlca.tlon 

1--G~.-l•L~~~JC;,_IT;,_;O~R~U~G.;.;;.A~B~U~S~E~.I;;;..;;.;.;.;:~;;;:.:;,;.;;.;~----------·----- ---------------------------------t--------t 
1-. No l)l'004ems enc:c<lntend rm Hu beet'! or ii curnmly in cut~ient uettrnel'lt D Seit ..=.. ln1nouent H• bftrt hos!:Htalizmd for t:ratmentldnox1fic:ation Higr 
~ l.lom:nty UM Curnnt r..;ular UM of pcyc:neaelics. het'oin. coc:a!n•. 
~ W..Cly u• amori.amin• ~ l:IM12i~raTa: csru9 r•at9CS cnm1n .. 
• · Oailv use acu 

.... EMPLOYMENT - SeiKt tll• niq:nen numtlenel l'ftZ)()nM ttlaT is aOOlicaoie w1min tft• cast two YUl'S (cut SCCC'• '" oom tlOlUISl.1 
1 • I I Coimnuow cet•od of t'IT'IOlovmMt of 'tWO v•n or more 1•2 I Penoalll of unemi>ICV'""1tt for two monm1 or I0"99f' or 

,_ POSition ana/or _,,. emolovef'I ~· ttlr99 joa cnaft9" wimin one v-
r-oi ~- eml)tOV!Mnt for rnorm tl\aft one v- !same Pwiodlsl of unemotcvment for six montM or IQn9W Of' 
L.:.J l)OlltJOl'I endlor llWM ~•I. Not aoolic:aote . ,,_... tnan fOUf' joo c:ftan9C1 wimin one y-

l-:--'A';:O,...;~:":":':;;o::~=-="';':"~:-:-:~~-:-:--=---:~---,--:---:--:-.._....._...__;~:..:,.~ n:·~ .... ~il!!:!2£lJ:O:!!l.!. :!!lJg.~f"'!2!:.5:1!~·i!!!'~t.__ _________ .. 
I. ACACl:MIC/VO~TIONAI.. Sl<ILLS - i>ur IC:ll"9 in oom ooxes.1 

l Hal """ sc:nOOI aie>IOtN .._., some ci:illege arid/or coll-a- ~ Hu soec:ific -..oc:stional tninin9 
degree · • Cotnolftion of lit 1-m• 1 Otn 9"*'• · 
H• h~ .:nool diploma, GEO equiwlent or is c::utTllfttly Cotnotetion of lit 1..n m• Stn 9faC!• 
~ H3S comolltt9d lesa tl\an 8 Vftl"I of formal sd'looli1'9 

WIG 
(-) (-) 

WC 
(-) (-) 

J. P.0.'S IMPRESSIONS OF PROBATIONER'S NEEOSI 

Weil aciUstWCS 1·: I Modeiara l.,,...of needs • .a-•v affecti"'I aailitv to 
No-t ,_ function in tne communitY and on ~ion 
Soma no~ n..as. e.q ... not :rtfectinq l)l'ObetiOft • Higft lewf of -· ~Y limirift9 .01litY to function in 

' n_uus a.no/or io11ity to •Ota• ov conattlons m. community m1e1 on proon:ion +' IS19n1flcant levet of ne-as witn mila affect ort gro~tlona.ry 
uuus ana community functtonona 

D. 
(-) 

[ •• NI.JM BER OF ACORESS CHANGES IN I.AST 12 MONTHS I 

I 0 None I I •1 One I I •2 Two! I +3 Th•- or mo•• I 
L. AGE AT FIRST CONVIC"TION I 

[ 
I 0 24 or old.,. I I +2 20 • ~ I I- 19 or vounCJff I 

M. NUMB.,R Of' PAOBATION/PAAOl..c RcVOCA.TIONS I 

I 0 None I ""' On• or m_. I 

[ 

N. NUMBER OF FE!..ONY CONVIC"TIONS tinc:tudina or-'f off-1:1 

[ IO Non• I I •1 one I I •2 Two I 
o. CONVICTION FOR ASSAULTIVE OFFENSE. WITHIN l...AST FIVE YEARS I 

I o No I I +11! v .. j 

[ 
"· NUMBER Of' PRIOR PERIODS OF PAOBATll"lNIPAAOl!i! SUl''ERVISION I 

I 0 None I I - One I I +4 Two or mor• I 
0. NUMBER OF PRIOR INCARCERATIONS I 

lo Non• I [ 
R. CONVIC"TION FOR li...:1ucs1nQ IHft..,f otf..,sel I 

j •2 Su•Ql•rv. t"•ft or roDberv I I [ 
r •• OVERALL TOTALS 

!2.!..""'- '='°'~'! ':.!"'.·.~ co~c. 
~ ....... ' "" o• - : 

"" .. - l 

·~ 1• - • n· "'•·-- • 
L.&VEL OF SUPERVISION I 

CJIC 



---- JSYLAE u: Herassesermgsvorm van me :staat (j 

GEORGIA DEPARTMENT OF OFFENDER REHABILITATION 

•• PROBATIONER NEED/RISK REASSESSMENT •• 

® CASE NUMBER PROBATIONER NAME CATE CL.JUSIFIER CU.SSIFU:R N 
l.D. 

I 1 l'I 2 I I 3 11 4 I l 5 -· 
(L.astJ· (last) 

•• REASSESSMENT QUESTIONS ANO RATING SCALES •• SCOf 

A. NUMBER OF ADORE.SS CHANGES IN I.AST 12 MONTHS t c f!J"-' ED OM l•2tT- l•l Inv-or more 
B. AGE AT FIRST CONVICTION I c @] 24 °" old9I' 1•2120-2:3 I•• I ,g °"you,,.,. 
c. NUMBER OF PAOSATION/PAAOLE REVOCATIONS I c:: 

@]None lul On.cw.,_. .: 

o. NUMBER OF FEl.ON'I' CONVICTIONS lindudi"9 Ptwwnt ott.,,_j I . c @jNone E!J On. l•2IT- E!J ThrM or_,,.. 

e.· ALCOHOL USAGlLJPROBLEMS I . c @J No ICQW'ent 1)1 o0iem1 I• 2 I ~ ptoblemt E!] S«ious'Cl'obhims 

F. DRUG USAGE/PROBLEMS I 

L @] No acQeAnt oroOI- I• 2 I Modent• i::irob1ems B]s.iousl)I'~ 

G. EMPl.OYMENT I 

[!} Ccminuaus lmQloymem sinc:11 period of lesr d.eaif°tCStion: I+ 4 j ~ of uMITIOioVme.•t ~ tN11 six-«~ [ 
not ICCllcacie 

~ P.noa of 111 .. 1iolovm.nt I~ tNft lix -na 

H. MAAITAUFAMIL'f PROBLEMS I C []J None EDF- @] Mc:i.•ar , ... , s...-

'· EMOTIONAi. ~CSL.EMS I c (!)None E!)F-. ~ Mcam• EJs-. 

( 

J. SOCIAL ANO/CA JOS~El.ATED PROBLEMS I . 
·C [§]Norw [!I) F- ~ Modwate a·s-. 

"·. FINANClALPAC&l..SMS I . -. c (!}None E!JF- ~ Mcd9!•1• , ... , s-. 

L. RESPONSE TO StJPSRVISION lc:ircie tnOH wnic:n acctv. 30d and olaa total in ooxl 

~ Comoliel widl .ii c:c>ftditions: no ~ oroblems 
~~~-ICMOUMCS • 

ffij i::.u, to
0 

~ f"~ conditiona c:rt "'otNcion . 
HM been ,_a acid Wttd/or ha crinw!WI ~ '" 

[ 
..... • l)endi1'9 . 

M. P.0.'11MPRESSJONS OF i"AOBATIONER-S NE£0SJRISK STATUS I 

~No--diff'acuh:i•.~• oerl~ comolW- I •6 I t.4oc*•ra ,..,.. of Nftdl/Rldc, 8dWi •Iv •ttec::inf 

[ Some noo•=ICM ~Aisle -· noi dirwcuv .thcunv lbelny = funcuon in ate communitV and on 
prooetion Mtdlor ao&Ucv = llCicM bV conditions ~ . EJ Significant lw.t of Needs/Risk wnn diniC-t_ altnougn mild @) Hi9ft 1.....i of Needl/RiAc. -WV llrnitir19 abilitV 
attea on o~tion and/or community functioning to function in 1"• communicv ~ on oroewciQn 

. u UVCL QI' S\JPt!AVISION 
••OVER.ALL TOTAL 

TOTAL l'QINTS LEVEL C:OCE - -- Actrn""·~ 1 
OQ.07 Mlftt.....,.. 2 [ 08· ,, ........... 2 LEVEL OF StJPERVIStON 
1S • 2"' "'-' ' 25. lot&a-m s - '",.. ..... • 



BYLAE D: Afwendingsooreenkoms en kennisgewing 

h FW EN I> I NC soo R 1·:1rn KOMS EN K 1·:N N 1. ~u 1·.w 1 1H• 

MR No l'olisic>kn11Loor Snok No 

Strceku(delJng Gchou te ' 

l.a11dJ rushol vir 11 is Lr i k C.:chuu tc 
• 

OOREENKOHS TUSSEN DIE STAAT RN ....•............................ 

Gcslog INnsi.onnlitcit Jou<lcrdom 

Mi s 11 r y f w 1111 r van n n n It ck I n •••••••••••••••••..•••••. • • • • • • • • • • • · • 

N11t.lc11111ul, ••••••••••••••••••••••••••••••••• (vol le 11uu111 vu11 
hcsk11l1ligile) insuc ~eliud het in clic ten lastc gelcgdc:> a;111klag, 
ii i e 111 i s d r y r d 11 u r i 11 v e r v a L s k r i ( t e l i k on tic r s y ha n t.1 t c.• kc 11 i 11 g c r kc n 
L'll onk i11sLc111 om vi r ••••••••••••••••••••••• (tydperk) 011t.lcr 
I< o r r c k t i l' w L' t o L' s i g g <' I' I a :i s t c:> w o r cl o n <I " r <I i " v o l f', <' n d <' v o o n~ :l :i r -
1le s: 

' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........................................ . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........................................ . 

en 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (N ·1111 v.·111 St:i:1Ls:1<111klacr) • • • • • • • • • • • • • • • • ii • 

'11 stuutsaanklHL•r vir die <l"istrik/strcck •••••.•••••••.••..... 
insnc gchad heL in cl ic crkcnni.ng <!cur beskuldigclc onderLckcn 
nsook in 'n procfl>enmptevcrslag i.n die verhund word ~e111e]1lc 

..•••...••••.••........•...••... ingcvolgc nrti.kcl G(l)(c.;) vnn Wet 
r>I v 1111 I 1) 7 7 u 11 d c r k o 1 · 1 • L' k L i. ewe to cs i g g c pl n as v i r ii i c l. y d pc r k L' 11 
on d e r d i e v o o r w t1 t1 r ti es I 1 i e r u o u o n g c 11 u i . 

\ ' 
gesk u Id i gd l' 

Datum •••••••••••••••.• 

Stnn t snn nklnc r .•.•.•...•....... 

D n\t ll m ... : ...................... . 

KF.NNISGEWING 

AAN DIE HOOF VAN DIE ...•.•.•••..•••.••.............. CEVhNClrnIS 

Die hovcrmcldc nankl:1g teen bcskuldigclc is opgcskort op tlic 
voorwuurde.s sons hicrlio oorccngckom. U word hicrhy g<.•lns om 
hom/hanr te ontvang en met hom/haar oorecnko111st:ig die 
wetsbcpoli11gs op tocsiggi;vnlle te handel. 

'1111 S t 1111 l: s n n n kl a c r ••••••••••••••••••• 



BYLAE E: Assesseringsvorm van die Staat Wisco 

TABLE 1 
WISCONSIN ASSESSMENT OF OFFENDER RISK 

Select the appropriate answer and enter the associated weight In the score column. Total all scores to arrive at the risk assessment 

Number of Address Changes In Last 12 Months: 
(Prior to incarceratibn for parolees) 

Percentage of Time Employed in Last 12 Months: 
(Prior to incarceration for parolees) 

Alcohol Usage Problems: 
(Prior to incarceration for parolees) 

O Hone 
2 One 
3 Two or more 

0 60 I or more 
1 40 s - 59 s 
2 Under 40 S 
O Not applicable 

O No interference with functioning 
2 Occasional abuse; some dlsrupti~n of functioning 
4 Frequent abuse; serious disruption; needs treatment 

Other Drug Usage Problems: ••••••••••••••••••••••••••••••••••• O No interference with functioning 
(Prior to incarceration for parolees) 1 Occasional abuse; some disruption of functioning 

2 Frequent abuse; serious disruption; needs treatlllent 

Attitude: •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• O Motivated to change; receptive to assistance 
3 Dependent or unwilling to accept responsibility 
5 Rationalizes behaviour; negative: not motivated to change 

Age at First Conviction: ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
(or Juvenile Adjudication) 

o 24 or older 
2 20 - 23 
4 19 or younger 

Number of Prior Periods of Probation/Parole Supervision: ••••• O None 
(Adult .or Juvenile) 4 One or more 

lluml>er of Prior Probation/Parole Revocations: •••••••••••••••• D N~ 
(Adult or Juventle) 4 One or llOl'e 

Number or Prior Felony Convictions: 
(or Juvenile Adjudications) 

Convictions or Juvenile Adjudfcatfons for: ••••••••••••••••••• 
(Select applicable and add for score. Do not exceed a total 
of 5. Include current offense) 

Conviction or Juvenile Adjudication for Assaultive Offense 

D None 
2 One 

4 Two or llOl'e 

2 Burglary, theft, auto theft, or robbery 
3 Worthless cheques or forgery 

within Last Five Years: •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 15 Yes 
(An offense which involves the use of a weapon, physical O No 
force or the threat of force) 

20 

TOTAL 



TABLE 2 

WISCONSIN RISK REASSESSMENT 

Nuni>er of Address Changes in Last 12 Months: •••••••••••••••••• 0 tlone 
2 One 

Age at First Conviction: ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
(or Juvenile Adjudication) 

Number of Prior Probation/Parole Revocations: 
.-(Adult or Juvenile) 

!lumber of Prior Felony Convictions: 
(or Juvenile Adjudications) 

Convictions or Juvenile Adjudications for: ••••••••••••••••••• 
(Select applicable and add for score. Do not exceed a total 
of 3. Include current offense) 

3 Two or more 

0 24 or older 
1 20 - 23 

3 19 or younger 

0 Ilene 
2 One or more 

0 None 
One 

3 Two or more 

l Burglary, theft, auto theft, or robhery 
2 Worthless cheques or forgery 

RATE THE FOLLOlo/JNG BASED .01: PERIOD SJNCE LAST CLASSIFICATION 

Percentage of Time Employed: ••••••••••••••••••••••••••••••••• 0 60 s or more 
40 : - 59 s 

2 Under 40 : 

O llot applicable 

Alcohol Usage Problems: ....................................... 0 No interference with functioning 
2 Occasional abuse: some disruption of functioning 
5 Frequent abuse: serious disruption; needs trea~nt 

Other Drug Usage Proble1115: ••••••••••••••••••••••••••••••••••• 0 No interference with functioning 
Occasional abuse: some disruption of functioning 

Z Frequent abuse; serious disruption; needs treatment 

Problems With Current Living Situation: •••••••••••••••••••••• O Relatively stable relationships 
3 Moderate disorganization or stress· 
5 Major disorganization or stress 

Social Identification: ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• O Mainly with non-criminally oriented Individuals 
3 Heinly with delinquent individuals 

Response To Court or Bureau Imposed Conditions: •••••••••••••• 0 No problems of consequence 
3 Moderate COlllpllance problems 
5 Has been unwilling to comply 

Use of Connunity Resources: 

21 

O Not needed 
O Productively utilized 
2 ~ded but not 1vall1ble 
3 Utilized but not beneficial 
4 Available but rejected 

SCI 

TliT.IL 



AF\./t·:Nl>IHCSCOREP.NiCOMS EN lCENHTSCl·:WINC 

HI\ No Poli:>icknntoor Sa ak No 

SLreck11Cdcli11s • Gehou tc 

l.<111t.ltlroshu( v i r clisLrik Gehou tc 

AF\./F.NDINGSOOREF.NKOHS 

T11ssen 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(heskul.digdc) 

(;cs l <1 g 11 u No jNnsionnlitcit JO u tJ e ~ ti u in 

c ll 
-

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • (vi r di.~ Stoat:) . 
llov" rm<' I ii l' part y (' koin ooreen cl at cl i c v l' r v o l r. ·i 11 g t CC II cl i c 

h«:'sku Id i ~cle i. n hovermcldc snnk ingcvolge artikcl 6(l)(c) vun <l i c 

SLraC11rosc:swut, l 1J 7 7 upgeskori: WO rd op v a o r w a a l- d c tl Ll t <l i c 

Ii cs k u I 11 i ~ d c vir . . . . . . . . . . . . . . .(tydpcrk) ondcr korrckLicwe 

Lucsig gcplaas WO rel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(verdcre voorwuardcs) 

(; e L ck C II L c: . . . . . . . . . . . . . op hi.crdic . . . . . . . . . . . . . . . . . dng 

YU II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l 'J. . . 
Bcsku I ti i gtle . . . . . . . . . . . . . . . . Stnntsonnklncr . . . . . . . . . . . . . . . 

KENHISGEWIHG 

\ ' 
AAN DlF. 11001:-' VAN DIE ••••••••••••••••••••••••••••••••• GEVANGENIS 

'· 
l>ie hovcrmclclt> naukl;q~ teen hesk11lclip.clc' is opgC'sknrL. U '~onl 
hicrhy 1~c:\11s 0111 lwm/linnr t:e ontvnng en met ho111/hnnr oorccnkomsitg 
1lic wclshcpulin~:-; op Locsiggcvnllc tc honclcl met in!1g11c111i11g vun 
cl i c v o a r w 11 n rd e s so o s h i c r h o g e me l d ( i. n d i c n en i g e ) . 

Du tum ....•...... · ........ . S taa t sea nklacr .••.•..•...••.... ·. • 

.. 

I 



1\lo'\./ENDI ru:soo1n:1-:NKOHS l·:N Kl-'.NNlSGl·'.\.JI NC: 

MH No l'olisic>kn111.oor Snok No 

S1.rceku(delj11~ Gchou te 

l.a11dJrushol vir 11 is Lr i k C.:chuu tC 
• 

OOREENKOHS TUSSEN DIF. STAAT EN ................................ . 

Gesing Ir n No I Nns'ion~l 1. i tc it iOuclurdom 
I 

Misdryf wnnrvan nnngck In •••.•.•••••••••••••••••.•.•••••.•••••• 

N11 ti c11111i11 , ••••••••••••••••••••••••••••••••• ( v o 11 e 11uuur v :J 11 
h cs k 11 I d i ~ d c ) i n s u c ~ c h u d he t i n cl ·j c ten 1 n s t c g e 1 c !~ti<-' u" n k 1 n g , 
ti i c 111 i s d r y r d 11 u r i 11 v c r v u L s k r i ( t c l i k o n d c r s y h ;.1 n i.J 1: c.• k c 11 i 11 g c r k c n 
c II 0 () k i II !i L c Ill () 111. v I r ....................... ( t yd 11 c r k ) 0 II u c r 
k 11 r r ck t i l' w c.• l en• s i 1; 1; <'I' I ;r as tC' word onrlC'r diC' voor11:1:1r-

des: 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....................................... . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .................................... . 
en 

. . . . . . . . . . . . . ....... . • • • • • • ••••••••••• (Na am 

·11 staatsaanklaL•r vi r die d"istrik/strcck .••••••••••••.••.•... 
insnc gchad lwt in cl ic crkcnni.ng dcur beskuldigdc ondcrL<:'k<:'n 
nsook in '11 procfhcnmptcvcrslng i.n die verband won! ~c:uc]clc 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . i 11 g c v o J g c n r t i k c l G ( I ) ( t.: ) v ~ 11 \~ ~ t 
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VOOR VONNIS ONDERSCEKVERSLAG 

JE? ARTEMEHT VAN l<ORRE!CIE\:.'E 0 I EN STE 

?EHSOONLIKS BESONDERHEDE 
BYLAE F: Voorvonnisondersoekverslag-v1 

__ .. ---- ·----·-- ---·-- _ ....... - ---·--·----- --·--- .. ·-··--· ---·-- ______ .., _____ .... ____ ... ____________ ., ______ . 

2 

4 

7 

3 

9 

ll 

Van: ···--- .... ---· ·--·· ---- -- --·· -· ... ------ --- .. ------ .... -.... ------- ·---··----·· .. -- .. 
Voorletters: 

Identiteitsnommer 

Telefoon(Huis) Skakelkode 

Telefoon(Werk) Skakelkode 

Huidige woonadres: _ ---·----- -·· ----------- -· 

3. Geboortedatum: ·---- -____ .. -··· --· -· 
s .. Geslag: ----·--·-·--· --·--·--· _ 

Nommer: - .. ----··--··------· -· -
Nommer: -------- ___ .......... -··- .. ... 

- ------- -- ... --· ·- ....... -- -------·--·· - ---- --·- ... --
---·--- .. ··--·-------- ..... ---------··-... •··· -··----···--·-··----- ·-- ---- --···--·----------------- -· 
Poskode: 10 Tydperk daar woonagtig: ______ _ 

Vorige woonadres: 

....... --· - --- ... ·----- ·- ., __ ....... ----··-- ... -- ..... _ -......... ____ --~ ... -----· -· ----· --· ---· ..... ······-·-- ... _. ~· - .. -···· 
12 Tydperk daar woonagtig: 

-~ -·-····--- ... --=··--·--·-- - --- - ... ·--·· - ....... --- ... - - . ·-·--·· ----- - -·-- ·--- ----· ... -- -----.. ···-----··- --·· ... ·-··-·····-"' 

HUIDIGE OORTREDHIG 

") 
"-

3 

5 

5 

7 

...... ····•····-···- ________ .. ______ .. ··-----·-... ·--. _, ... ____ .......... - ··-···------------- __ ... _______ .. 
Oortreciing: ---·--·-·- ........ _ ........ --···-- ... ···-·-·--·- ... -·· - - .... - .. -- ---- .. -- ----·· ... -... - ....... -- ---·- .. ---·--· -
Hof:. -- ·--·- .. -··-· -..... -·- -· ............ _ .. ___ .. --··--··-- -- ---- --· .. -----·--· ........ --- -- .. --- ----- -·- ··- - -- ............. -_ ..... -
Arrestasiedatum: 4. Saaknommer: :. 

Ondersoekbeampte: .. -- -·------------ _ .. ···--------··------ -----·- ·--·---------· ··-
Prokureur (Vant Voorletters en Firma): __ .... ______ ............ - ..... ----- --··· -·-· - --------··"'· 

........ - - .... -· -- ---- ___ .... ·-- .... --·-·-- .. ··- .. --·-·- --·--· ----- ----·---- ......... -.. _ .. ---- -·--·- ---·· --- ... - ... --
Besonderhede van oortreding: _____ --· _. 

··- .. ·-··---- ··-- .. --·"- ·-·· -.. ------------·--- --·-··----·- .. --- ... -·--·-... ------·· .. ___ ... _ .......... -..... ----· -···· 
-·-·-·--- --·· - ... --... ... --····- --·-... ·---·--··-··--·-·· -·. --- ... -- --. ... -· -- -·- -----·--·- ----- ..... --··· 

·-- - ...... -----··· ---·- --- .. - - -- ----- ... -· -··-- .... ----·- _ ...... -· ----·- ---- ... ·-- ·--·- --- -- ..... --- .. ·- -. --·-- ..... - __ ... - .. -. 

~~~ E~ ;~~~·-----·--··-· -···-- - ··-r·--~~~~~~;.:~;·· ---·r----~;~~~s-----· ··-··---
--·· ---- - --··- . -···-- - -· - -·-· -.......... ___ -- -----· -·' --- ·-- ··- -- ... -···------ - ··-- ... ··---- ... -.. 

-·----':·-···-·····-·····-··-·····-·---·-~- ... ----··-· - --·-· ----· ...... -· -· -·--·· ... -
I 

FA~ILIE GESKIEC[NIS 

1 nuwelikstaat (Ouers): Getroud/Geskei/~/ewenaar/'v/eduwee 

2 Van (Vader) --- .... - .. -- ... ---·--·-· -- ...... -- ..... -- ·-----· - ....... -.. - .... -- .............. -·• ··-·· ..... -.. - ... -.......... --···---- .... -· 
3 Voorletters (Vader) 



Tydperk werksaam: 

··--- -·· .. ---· --- . ··---- -· .. _ --·- ·- --··--·---- --···-- -- ------ --·-----·-· ------·------.. ----- ----· ----- -· 
FINANSieLE STATUS: 

·----···-· ---·--·---- __ ... ____ ._ .. --- --------· --· --.. -------·- ------ - ··---- -·· -- -·· ------~ ...... -- ---- .... 

1 Finansiele s~aat Inkomste per maand: R Uitgawes per maand R··--·-

......... ---·· ---- --·-··-·· - ... -- -·-- ...... __ ....... ··-- -- ---------- ··--- -- ··-- ----- --- .. ----·-.. ·--- ----· ... ·-· 
1\ANBEVELING KORREKTIE\JE BEAMPTE: 

--·-·-·· ....... .__ _ ... _ -- ------- ..... ·----· -· - -·-- -- -···----- .. ----- ------.. ··--- -··--· -... -- .. -·-- -··- _______ ., __ .. .. 

• • .. .• • .. - • •• .. • ~ 't' , .. - .. • 

KORREKTIE\·JE BSAi·iPTE VAN EN VOORLETTERS 

HANDTE!{ENWG 

DATUM 

. -····-----·-· -·----· ...... -............ -- ... -.... -····-······ ·····-- ... -- ---~··-· .. ···-·-· -···-··-·····-··----·-- .. ----··-· 



llOV 01 '91 C'3: :=z DGDV Wl2)2E.8860 

BYLAE H: Voorvonnisondersoekverslag-vorm 
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llAH& soc. sr.c. 110. I STAT& l.D. HO. I r.0.1. llO. 
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NAME: DOCKET NO.: 

COM.HENTS/SUHM/\RY: 

RECOMMENDATION: 

Submitted by: 
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BYLAE J: Kennisgewing van voorwaardes vir korrektiewe toe 

. (.~L : .. ~. ~ 
KOPREKTIEWE DIENSTE 
C0RRECTIONAL SERVICES 

KENNISGCWING OM VOORWAARDES VAN KORREKTIE~E JOESIG/TOESIG NA TE KOM 
U011CE TO COMPLY Wll}i CON[1 JTION~ OF CO~PCCiIQtl~L surERVISION/~UPERV1Sl0N 

'.1j2 ·1urm mo2t in t~;eevoud i;iqe-.·:ii 
~\;3,) H&t n1c V2i1 tOC02~31n; ~·~ 

A. PERSOONLIKE BESONDERHEDE I PERSONAL PARTICULARS 

Registratlonnuiber 
5. Van 

Surname 
4. Voor1etters 

Initiais 

Resident1al address 

~.lork addiess 

iele;hone number 
Wed; 
lfork 

Case number 

You will be under control of the Head KAAPSTAD GEM~KDR~KAN -· .. _ 

for the duration of ·1cur ~correction31 3l~~crvi:.1on/suoer·'iision. 

1@, Telefoon~)O~$~r:~o~:·sl~t~e~e loes~~beb2Pte 

fele~hone nuffib2r:CJrrectional Suoervis~cn Gffic~al 462~313 

21'/85/92 

~l. t.t~ode~i,;al u ~l:~J.jiQ bev·=1nd eii q6vc:·;·:i.1:: :1~ tc,t i---~'i"r€kt:2r::£ t~.1 2s·i ... :. 1.::1J-:;· k::~:·ei .. t~2~iE t:j~~-;'~. r!t~!ac: 1: \·1r :n tv ;.12i'L 

\;her eas you have been fot!nd ·;u1"l t·l 3i.d sen ~e:1ced to cerr 2c ti ona ·1 ·~Lmcr vi si on/o ~!aced ~:n 1J2: cci·t EC t 1 cna i :it.:02r ... s~ on ~c.r 3 

oericd of L ;ears~ 5 xcnihs 21 dav of Aoril 
word u, inqevoige /1rti ke1 :S4(i) 
you are ordered in terms cf Section 84(1) of the Correctional Services Act.1959(Act 8 of i959) to perform con:r:iunit·1 servici 
om proqrai~e bv te woon en aile ander voo~waardes soos ulteengeslt ln die aanhangsels na te koffi. 
attend prcgramaes 2nd compiy with all other conditions as stattd in the attached annexures. 

12. 'Hade&aal u onder toesiq aeolaas ls vir 'n tydoerk van Jaar 1aande dae .soos beoaal in die 
Whereas you have been placed under suoervision for a period of year(s) months days as stipulated In the 
hcfbevel ultgerelk op die da9 van word u gelas om prograEme by te woon en alle andEr 
court order issued o'n the day of you are ordered to attend programmes .:;nd cor.,ply with 
voor~aardes soos uiteenqesit in die aanhsngsels na te ko1. 
all other conditions as stated in the attached ann2xures. 

Vi tmei k te OD h2de d~e dag \·an 
Issued at KAAPSTAD GEM.KOR.KAN on this the 15 d3y of ~ci 19% 



~. KLAGTES EN VERSOEKE/COHPLAINTS AND REQUESTS 

l. U mag eni9E fJagte/versoekhroblern 11at v::;b3nd 1·,c·u n:et 'dis uitdie;1inq v2:1 u ,0r::1is/r."!2s~il'~ 0:1der toesiq j,,£:t die 
You mav discuss any comP15int/re~uest/problem relati~q to voJr 'sentence/placement under supervision Nith the 
Korrektirne Tocsiqbeam::.te/f:od: Gi;rriu:nskaosf;or;-Eksies bs:wu:k. 
C0;Hctio;1:;l SuPErvision Official/Head : C0mr.1uni ty Correctic;·,s 

VOORWAARDES/CONDITIONS 

l. LJ JiOet 
You must 
(a) Goeie gedrag ten alle tye ocenbaar 

Cc·nduct ycurself croperh at ai1 '..\i::ES 

(bl Geen misdaad of 'n ocrtreding •:2:i 2ni9e :iard begaan nie 
Not commit any cr~~e or offence cf any l~ind 

(cl Amptenare van die Departement van Korrektiewe Dienste toeqanq verleen tot u 2iendom/Noninq vir moniteringsdoeleindes 
A1l~w officials of the Deoartment of Cor1·ect~onal Ser~i:ts access to v0ur orooertv/r·esidence for rnon~to~~n9 pur0o:es 

( d) ' ' -;:.Offi GP t'{C :.GOS Alle oodraqte om te r;ppcrteer na 

hot 
. . . : ' . . . -

l2S1\;\'i t·i·J!il ;):-.:•\)j' ~·;·0r:.fC.i:~'.i~€ \·::: .. ..;:-- ;~::::l::i·::-\2'. 

in ~eheer J3~ u saik n1~ 
~uperv~!ion Off~c~21 ~~1 :h3rQe 0~ ~Ot!r c3~~ 

r~cit leave the 1:1.::;;.;~.::12·1 d~;tr~·:t'>:;) .::f r.:fi~l'~.T?1C' 

·"<2r 1 aat sc.ndt·t ,j1:: tce2 ~cr:::ri1 ng v~n d: e Ho cf: Ss~:ct iEk2r:·skJr:--2ksi ::·s . ,• 

L:r:;-scti ons 

U mag n~e kroe~ of b~ertuir1e besoek n~e. 

You may not v~sit ba;·E er beeraa~·dens. 

U mag geen dNelms gebruik of alko~ol 'gebruik/1isbruik nle. 'I~dlen die alkoholkonsentrasie in u bloed m.me gram pEr lG~ ml 
You may not use any drugs or ~use/abuse alcohol, ~If the alc0hcl concentrat~on in you;· b1ocd ex:eed~ 0.08 gr21 par iee [14 
oorskry, word dit as alkoholmisbrulk en nie-nakoming van hlerdie voorwaarde beskou. Indien daar 'n redelike vermoede sou 
it is re·Jarded ::s alcohol abuse =:nd a vio12tic-r1 of thls condition. The ;;]cohol concrntration 1€1·el ~:ill be determined by a 
bestaan dat u dwelms gebruik of alkohol ~sbruik/misbruik het. u 2an die neem van 'n bloedmonster onder~ero 531 word. 
t,lood test. ·1t a 1e2seinc:bie s~s~·ici·:·r1 E:>:~;t~ :r.&t fOJ h2vE us::C t~u~:~· eii- h::vt ust>i/abused a·icc;hc:i YC'U ~111 c~ ~ut:i:ic:eC I;.1 

H~erd~e bloedraonster sa1 deur !n geneez!~~nd~qe be58Pt2 Qe~eem ~ord. Ir1dien L! s0u ~e~2r dat 'n b~0edmonster asnee~ ~cr·d, sal 
th~ ta!-:~:!~ c.f r; b~iC1Dd ·:;.:.2r<ic~ T~is bi·:·eiG :.2:::;·lc H~'.1 ~·E ~Ji ... :r: ~·i· a mcd~,:=:l ;.;·.:::tit)':•ii::r ~ if veiu i·~f~::.: t:·ic t=:J..~n·~ :.f =. t-:o,: 

4. Itid1::n da3r 'n r2d211ke ·i2r1T.0E-de 1::esta.::n d;;;t 'l 1:1 :,e~it ;~. -~·2n ·/:2rt,o.j~, ~fh.:.ni·::~l-.~it-id~·:crii1c-rdc ·~~:+:rte:..!.'.-~~;-,~; -:i;· .j.:1L:cts-
lf a reaso11~tle sus~~c~c~ ~x~sts t~~t \0~ c: ~ ~G ~:ss2~~~trJ 0f pro~i~~~ttd iE~End2r1c)· p~·t6~t:~;1~ 3~j~ia~:es ~;h~:t1 ~2·1 -~ r1~t D~ 
v0or:krif voorsien is n~2. Eag u d€ur '1 KJrrekti~~e EE3fuote de~rso~k ~ord~ D~t ;Eld 00!~ ten oos~~te ·;2n hou~;·s/~tefu3 ~~t L 
orcv~~Ed on a doctor's pre~:1·~~t~or1. ~J~ [2Y tE ~~~;·:~Ed t¥ 2 C.orrectia~al Of~~~~~l. 
in u persocnli~e besit het. 
containers/iteas which 5rE in vcur oersc~al c0s~Es:ion. 

":'" !~ ~ • 
111::: 

. . 
~;·~: 12: ~ 11 ~=~·;·~=: :·7 

5. In geval van verbrel:ing van voorwa6rdes/dr0sti~a: sal u by arr2stasie deur 'n ~crrel~t~ewe ~eampt2 vir mccntlik2 be:~t v2n 
In the case of violation d condit\cns/ab:c:1d2nce. u;or1 an2st, you 11ill be :.ezrched by a Ce:rr2cticr.al C•ff',:ia1 for co:o:i~ 
gevaarlike wapens, wat vuurwapens insluit, deursoek word. 
possession of dangerous wea~cns. which include fire-arms. 



~0TICE TO CS~?Li ~IT~ CO~GITIONS 0F CQREECTICHAL S~PE~Jl:IJ~/~UPERYIS!ON 

• ALGEHENE INLIGTING/GENERAL INFORMATION 

1. (ii€ gEstelde vor.1 r~:aoides l~Qn vt:1ar,de1 E:i'i u :.=:.i ~·ari 'n r:ui1c OUiih2n~sci vc1c1;·;,12;·j t1c1rc.i ii: tn~t1:· '-r·t;·~i13£i.1i1·~~. 

fhe ~et ccnditic.ns u12'i ch~r,q~ :;nd ·1ou liill bt ~;-.:1id2d i.itil a nE:i ;:;;1nExur:. dt~r a;w c:1<;noe. 

:·.AU ·\•011r1is van kurrckt1t~it toes1q wc11·.:J o~,~,:~LC)i't cc1 d1c dc/:i hz2;<c1;1 u tit \'C:1c;·t:£.!_::·:.':. .:.::·L·:::L f.r1 •n ·1.:~:t.l.:1t.f L.";~:!:-:.:·L ~:'0;'~1 
1;i 

·four s.entence of corrcctio;1i:l ~dct-rvi~ic;i i~ : 1.J:;r:·e(;dc·d c•n t~1e dav :Ti r;hiLh ·1uLl ·,iol5te cond1t1ons Ji1d.:;; :i2i i3iil 1s i:.;,,_;cj 

_,, 

L: .:::r·;·estas~E of :r!:'.=:2r1 u ;·1=i2 1~-. b2iJ,oud~n~ h&~ iii£. e:~i d:c d2s H~:.2:;-:1~1 u ~Lu-~d~~- ~.1 E,1id 1·: :::::: 1 ;~ !i:~:c!; ·,f t.dz.:r:·io L! (·>>:r1~::·.~: 

for 'jcur Jrrcst 0i~ if iC!U we:-r2 ii0l in detert~.;0;1. ·:·il the day- cin w~·11ch ·/:1u 3,-2 fcL;-j .~ui !t\• cf .?iii ~,fferic2 :1h~~r·2o:~ft:r '/~·u ~1111 
·:n. a2:i9ehou sci·~ li~.1r·d ~11 '11 G€VC.:i1Qenis vo1~c:r;:. Art1ke1 S:~B(l) v2n d1t ~.1 t:t o~. r~oi~re~.t~e1-;e [i:,:;i:~~t:. ~;:~~·~' 

be admitted to ar,d detc1in€d in orisc;1 in terns ~f Section E4e(l) of lhe Correctic-nal Service; r\ct.1959 
(Wet B van 1959) totdat: 
(Act 8 of FiS 0 \ u11t i 1: 

a) u h::ttiQ ·lry~elaz.t ~:c.rd~ of 
vcu are 12wfu11'l .re1eased: or 

b) Hesreens deu;- die Kc,J;~:issaiis o:;dei ko~rel;tie;.;~ tc.;:;io c,ec1aas is: of 
again placed wider correctional supervision bv the Commissioner: or 

c) u tc.rugverwys 1s na die hc·f v~r '~ vcrheicr t:ir:n::- 72 uu1 of \'~i 'n opleggin9/in;;;erldn9stellins van 1 n ui tqeste1de of 
ycu are referred bact; tJ tt12 court for· a tr~al ~~t~~n 72 hours or for a11 i[posit~cn/putt~nq ~nto operation cf a 
C•P·~es!~Ciite \'Oi1i11S, 
pos t~·oned or sus~·ended sent-::ncr~, 

U is pe:sGcn11k ·1etailtftocrde11k ·=·~; ·121·1·oe1 ·:n ards1 r,2ci1:-1qs te t12f 2:.::0!~ ·n:· J·1e k .. :stc·3 ~:s:.10kke 'tan :=n i1a o1ekk:: ~e;ar ~J 
Ycu 2r~ !:i2rsc1r1;·11y ;-2~:~or1s~1t:.\E fc..; tiCtr:.:~~ci:·-:_ ::1!-: ·:t:-i~·; 2n·3riqe~:~nt: 2:: ;~;:] i ;~: fi:i; ~:·r~ c:,:_t: invclvEd ~D E;n·j fr-Ci[; w·iacc:: 
:r:c:et dte1nes:i1 ;a;i ~µro·;l3fi::::e/.;s;:,.:E;:zk.3PSd12:1: mceL. ·lerri,:J/cf \;12=.r u r;;c.st a.:=:i·1;;;e~:~ Ji:· '.-:.cr~·::l:t~2ae ~·:c·~i=~ -:if ·l~r· .~;j~·~e 3nder 

. . 
:-:;;· : ;:.i:· ;·c:: ·;: 1i.:.; ~-~:: (.-;-\:·; ~: ( 

(;..iaatv'c;--1 die be~/sias by u tierus) s.:.1 u die 'f0·:·r~a3rdcs ·iari u '!orniis lerC!reek 2;1 s3i t:i l5'.:·br12f 'l1r u ~nhe·~t2n1si12ffi'2 
(::.f f{hich tht :1 :(..!~ cf ~·roof r~sts Ori ·r'\:O~) .. ,::·,J ~:=:1·; be f...:c·:.:.t.!i!~ a i:·e:n::~t1o:i c.~ 1)·:~~::-- :s:·!~t.i·1cs :z:j 2 ~L:;;,1&:it iC;i y:!u;· ~:r-t.:1 

uitge12i r.:ord 1ngcvo-lge i~rtit:21 8~ (1 v3n S1e ~Et ,;o·X.:.;-:ekt1e~e Di:::nste~ 

~1·11 b~ ssued 11, t:rrr:s of ::e:t1or1 ~~~ 1) c·~ ths C01rcct1:,n2l ~-t:-v1c.es /;;:t .. 



E. 

, 
r.Ci<~::.i~CW~i~S ~1 ~. \~1·:f:tf1!J.[;~:, ·,'.ti:; ; .. :~r.f:[r:11~~: :c:::.L:./~~·~:-~~ [·.;. ~~ 1 ·.·~. 

~OTIC[ TO COhPLY WIT~ (Q~0IT!C~S Gr CCRRECTIO~AL ~UP[~~1:1c~!~LlPC~~1~10~ 

OOREENKOMS/AGREEHENT 

l. 

t= .... n. ;_· 

~\e oor$Dronklike "KEnnis9ewin9 c~ qeh0or te aee aan die v~orw2~rdes v~n Korrekt~ewe To~s\g/1~es!q" 
The original "Notice to cocply with the conditions of Correctional Supervisions/Supervision• has been 
ls deur my cntv~ng en ~eteken 

received and signed by me. 

~ie bylaes 'G444(a)/G4441bl!G444(cl/G4441dl is deur QY cnt~2n~ en qstE~en. 

The 3nnexur2s '6444(2)/G444(bl/G~44(c)/C444(dl have been recei 12d and si~nfd bv ~e. 

[k ve:$t;.a~1 ;~12 ,~;;.tcij~ :··: 1 :,;·~32;··d:.:. C1t ;. tii·:·;~L s:j J1t\c.2~t·2~;· fi.i i:L C·ncitr!it::~. c·~: ~ t :,::. te Leri?, 
! ~ndErS~Z:iLd Ui~ 5et C·:·:·1S~ t: :·ii::, ~:ie··i ~i· 2 J~i :.:~d ft::i31 o·i?. ~~Id l L;i·1C~:·t2kc t 1

:' CC foe.:'{ ~ L~1 ~~E~1. 

~tA~DTEt~ENING T~E~IGG~JAL 
L~.m 

a1 U 2cet u id2ntite~t3dckurae~t 2n G4~7A-kaart Y2t deLlr hie;d~2 l<ar1toor a~n u uitgerE~k ~s to0n wanneer u a5nrae:d v 1 1 

V:J ~~5~ prss~nt yJLlr ident~:y ciJcw~e~t 2nd G~47A-card ~:sued to you by t~is office~ ~he~ ;~pa;·tin9 for ~0rJGr~mra2s\ 

~:;·Jgr~~me~ ;e:EE~ski~Edi~ns. ~cnsultas~es by d~e CeGe€nsk~oskcrreks~ezk2nt0or en 2~~ersins 00 verso~I~ van d~e 
.::·~.~1:.Jii~tv se;·v~c~·~ cCili:Su1t:;t~=:.;--js &t the Cc1w~!Ur1~tv C:.;re:t1ons Off1cc 2;id .:the:rH1::.~ c.r1 :ht ;·£,JU2~.t ~f the C:t:·r2ct.~c·r-i3·: 



REGI~lRASIENOHHER I REGISTRATION NUMBER : 9291ml26 
ft,hI Li ENAAM I ~:URtiAhE I 

VOORt~A.~M I r~AriE : I 

PROCRAH l1AG DATUH 
PROGRAMME D1W DATE 

D~ELMPROGRAM 2 92/11/02 
KOHMUNIKASIEVAARDIGHEID ') 93/03/22 ~ 

EK EN MY VONNIS 2 93/12/13 
EK rn MY VOrHH S ') 94/~3il4 ~ 

[V EN MY VONNIS ; 94/~5/24 I\ .) 

n, . " KY VONNIS 4/~i/27 i..!• ~n 

n .. ::-.1 MY VCtHH S 4/ 59 /~ 7 l..l\ i_n 

Oorspronklik2 ke~nis;ew~nq s deur mv 0ntv~;;g 

,·:»3\,.e recE1ved the ori·~~i"1Q iH.1t1ce. 

TYD 
Til>lE 

li:3©:0@ 
17:3~:00 
17:38:~@ 

17:30:00 
17:30:0@ 
i 7:3fil:e:0 
17:3©:0e 

PLEK 
PL~.CE 

KORPORASI ES1R 17 
KORPOR/\S!ESTR 17 
KORPORASI ESTR 17 
KCt~PORASI ES TR 17 
KORPORP.SI ESTR 17 
KCIF:f'ORP.Sl E STU 7 
KORPORASI E STRl 7 



BYLAE K: Kennisgewing van toesigrei 

~REKTf EWE 8{ENSTE 
RRECT ONAL ~EF1ICES 

KENNI5CEWI~G : TOCSIGMAATRE~LS 
NOT!CE : ~urERVI210N MEASURES 

Die vorm moet in tweevoud ingevul word • Skr~P wat nie van toepassinq is nie 
'~icletc ~1h1ch i;; ;1et e::1c·11c2t.lc Th~s form must be completed ~n dt1plicate 

N23IT: 

rJar:;e Reqistration number 9291~J26 

l.l 'U word hierbv verpllq om inqevolqe 
'You are hereby ordered in terms of 
d~2 ori~erstbande voor~aardes na te 
with the followinq cond~tior1s, 

A· .. +~ I •I 

:ect 
kViL 

·. 
1HlJ c i van d~E Wet op KorrEktie~e D~er1stE4 !959(Wet 8 v2n 1 59) 

on 4(1) c1 f the Correctionci Str~1ices Act ,1~·59(Act 3 of lSSS· to ccn~o-;y 

.i. • .:: 

'. 

l. 

' ·" 

. . 
.:.i-10E:;· Sl :::a :·10:-

MONITERING/MONITORING 

Daar word van u y~re~s en. 

C0msun~ty CJrrecti0ns Office at KAAPST~D G~~.KOR.KAN 

~ tces~9b2a2Dt~ ooet m~~stens 'J~eer per week/~aa~1d telefon~t5 qel~ont~lz ~~re cy d~e Cemeens~3os\~orrs!~s~es-
Teleph0nic contact must be made at least l 'times PH ¥leek/month with ','OUi supervision official at the Commmity 
kant 001 

Ccrrecti ons Office 

U toes~qbe~mpt2 sal u so d~l~wels as ~5t nod~g ge~g word by L! tLliste!werk besoek, 

~:0of 

. . ' :-: :.~;::/ ~·-:,:--!. 
. . 

.:.s C.ilE~i :s 1 ~ 

I •.''\r.l·;,.. - - .... ri 
~C':1\. li;C...:.i11U 

. .._. . .. . 
;.:;1erc \C,;t.; C:~':.1·1:-:~ r::;- ~~1:1:··.?12~it, 

S, i_! ·,=oi;~-11.je =.f·~;:i:"33k b'f J:c Gcr.;ccn,;k~:-si'..:rt:-:Ls~c;:~-:,.;~;lccr :e 
Your r.E·xt opoc11r1tn;snt ;t th~ C:1 r.:::1J;i~~-I C0ii·£:::~i-:·n~ :~ff:,,::: ~t ~J;t~.7A~i (.[~.i~C:F:.~~A;~ 

oo Gel~eMe ~00rs~2n~ng t~ ~a~!~ ~~r te~ ~~~zte t~;ee Lr~ vir ~celeindes 12~ teraadslag~~9 of 
at e7:15. P1e6~E ~3!.e p~ovi~~0~ f)~ ~t 1East twc hours for pu; P0S~S of tG:)SU1~ztia~ o~ &d~~~~~tr2t~0~ 

admi1iist;zsie rr:et e1ke :.f.::~·rid:. 'n ~atum 2:-i t;-d :1ir die n1;E:,de 2f;pr2c.k ;a] na af"ioop van el~,e afs;·ra2k 1as9e~tel \iDid. 

in respect of each appo\ntient. A tlme ~nj d&te f0r the n5xt ~pp0lnt•ent ~ill be fi~ed 2fte; e~:h 2ppoint~snt. 



BYLAE K: Kennisgewing van toesigr• 

:.·r.rr11rwE ~lf NST~ ·'r'l'·r l<;1AL • "'l!~r~ 
·.1-..:: 1 ... 1 Jm'1 ..... ~' LL...., 

KE~~r:crwr~G : TOCSIG~AATR[~LS 
NOT!C[ : ~urE~VJ~JON HEASURES 

!le vorm moet In tweevoud ingevul ~ord 
[his fcrm ruust be com~leted in duplicate 

' Skr&o wat nie v2n toepassinQ is nie 
'~1ciete ;fh1ch i:; ;Kt "c1 c:11c2~·1c 

t!a&r., 
rL;me Reqistration numbEr 9291~~26 

l.l ·u word hierbv verpl\q om inaevolqe Artikel 
'You are h2reby ordEred In ttrffis of ~ectlon 
d~~ 0ncierst~ande voor~aardes na le k0m. 
with the foll0wlnq conditions . 

ii 
li 

vai die Wet op f(orr~ktie~e D~eristE. !95~(Wet 8 v2n 1 59) 
~,f t:~2 Coriectio~.:·1 Services Act ,l~·SS~t,ct 3 of l~:s;· to CD11:0i'i° 

.J.. -

l. 

' .;, 

Yau are curr~nt1y u~der ~AXI~C~ sucer~~s~c~ ~ITH HCU~E ARREST 

MONITERING/MONITORING 

. ' . oaar wora v2n u ~Er21s :i 

C0smunity CJrrecr~ans Office at KAAPST~D G[~.K0R.KAN 

t1 te:es19t.e·a~iC·t: ~:·et J;=1r1sten~ 'l~:-ei C·2i 42tk/rn23;1d tc1efcn~t::: e;ekont=.i; H:d-·G c:y die Ct·mEciisk3pskorr~l~s~e~--
Te1ephc.nic cc.nt?.ct must be r:;ade at least 1 'times per \>/e.:k/ffionth with ·,.cu; supervision official at the Coc:r:;unit·; 
l~3i!t C!OI 

Ccrrections Office 

U taesigbe~rnpt2 221 u so di~~~els ~s wat nod~g ~e3g ;;ard by u tu~ste/~erk besoek. 

. . ' . . 
~::·~::;"":::-1. ~,:; c.rt;;·i .::s 1:. 

. . . ' ' 
;.;:~e: .: .. 2'~: ~1: ·.:1·~t,;ii5l c. ~::2: u \:·~1 ~:c:i . .==.:i3:€.:~ ~;-Jee;: :~e: .• . . . . ~ . 

;.:~12rt \,:;~ c~·c-11=:3 t~:r ~~l:i:",~,:~it, 

'J ·,·oi;cil,je :.f·~~·:-;;k b·r j~~ Gcr..2.;n~k.:;:··::i-'.;1 1·:-:L:::;:;,,3~;l~cr ~~ 

Your ;-.;xt 3C•Do1r,t~;f.iit .:.t t~1= [(.1 i'.!::1i.!~:~:·1 [.jjj'(:::=,·:.;:~ ;::ff~,:;: ;.t LA;t~.~A:J (.[~.r~c:E.VAf{ 

O~i Gelie~e ·~·o·:,rs12ra1~·~ t~ ~;~=.! .. ··{11 :cr1 G1r:stE t~ie~ Lrc v1r ~ce1e-1nGe.s ·12i1 tcra3Gs1:.·~11,Q c1f 
!9~2.:C7/28 at e7:15. P1e~~~ l3~.E ~~ovis~o~ f~r £t 1ea~t lkO ho~~~ for pu;D0S~$ of t0:·1s~1~at~o~ o~ &j~~~~!tr~ti0~ 
adeinlst;asie [et elke ;fEpissk. 'n ~atum !n tyd il; dle volgende afspr2~k sal na aflooo van elke afspraak vasge!tel ~ord. 
~n res~ect of each a?~cint~~~t. A t~ffi~ ~r1j d~te fer the nsxt b~Poii1~i~~t will bE f~>:ed aft~r e~:h B~Po~n~~~rit. 



B. HUISARRES/HOUSE ARREST 

l. 0 is ver~lig Cffi :~~s tE tl\· ~~tQeso~d~i·d d~e ·tc102:1de : 
tou are ordered to staf 3t hc~e. 2;c2~t for the followina 

2.,! ~ieeLd2E 

~:eekJ~y': i\ANH,~~iG:.[L A 
b) i!~f:d.€ 

~!eekends AAtiHMiGSEL p, 

C) ?1i"1d£:J AANH?.i~C ~;[ ~ f~ ;.. f' 
n 

!Jr her 
~! ~le YErr\qtlng/bywoninq van 

Th2 p2rf Oi ~i2i:c 2/ di ~=i·idi:.::ce of 

Cammunlt~ ser~lc2 as st~t~d per attached G4441bl form . 

.. :.··:'·' 

C. VERKLARING DEUR TOESIGGEVAL I DECLARATION BY PROBATIONER 

I he1t:b'1 dccio1e t:12~ 

Ek dia scn~t2r~~gs- e!1 h~i~arr2s;cc~i~&3rd~~ 
. . . . 
7 :.: ~: ~:·.:· ._::.::~.~-~ ... ~i.:.~ ::·j~ ; :..:: :. · ... ·: ;C, _ • t. 

-'Ek daarvan bewus ~s dat, indien ek sonder r~gffiatiqe ~ersk0n~~g, waarvan j~e be~ys15s c~illY rus~ ~n ~ebrE~~e bly om h~erdiE 
.. 2J1 C:~i·.:;1.~ th2t =lf I f;.~1 tei c:.~~\· ~~i~: ;·:::ic.: :. .. =.·~:1:1 • ... ~,; ,-;~=::: ::,J:·i:, c7 t'.:~~C~i :h~ ,:·ru~ ::·f ~irocf res:.~ 0~1 i:iE~ ::: r:::J1&r1~ :'-'• 
:\2niiis9ct:tirig te qehwc.rS23IT!, 'il ·1~sbt1ef kr5 1~t2:1S Art~k-::1 s~~~l) "1211 die i,\;Et (!~ K~rrck~1€H2 Di2r1ste, 1S'59 

-~~!: .jaarvcn bs~1us ~~ d:.t~ ~nd1cn ek ~~1 r;2~l 1:9~~.::;i~;; \'trsL:.;-;~n;. t·.'E.:a:·\·2:-1 d1~ :1~~11 .~·~.::.:: :,; ~:y 

I 20 3r,:21e that if I fa1 l to ot.e/ t~~~. not1:e 
~:~i\:l~sq.:n·ir,9 te ,~e-hc:.1:;.::arr:~ die hof in kennis 
be infoned for 2pproorlate actlc,n. 

2. ~iErdie oorsoron!;ljl'.e kennisqe;.:in.~ ls deur mv o;nv.::mo. 
l ha~e received this original notic2. 

SIGNATURE/THVKB PRINT :P~QCATIONER 

of 

N. B. lndlen hierdic keiinlsQ2~i;-,9 vcrlor2 i3e:!~. ~~;.nu ';1 Cuc11t\aat t<,· ;e Se1i.=2nska;.;s~-.aiAr.:ks~esk~r,toor ···er!:.r·/. 
If you 1ose this n:,tict. Ci ~C·~·Y C3i1 b; ert1 t2~n:j f1Gt1 the Cti:i!~~u:11t', i:;r~e;,:t1on; o~r-;.:~. 



'-·"' ~ 
KORREKTIEWE DIENSTE 
CORRECTIONAL SERVICES 

D\e vorm moet ln tweevoud \ngevul word. 
The fcrm must be coffipletcd ln dupl\cate. 

BYLAE L: 

KEN~ISGEWI~G OM GCMEE~SK~PSD!ENS TE VE~RIG 

NOTICE TO PERFORH COMMUNITY SCRVICE -

Kennisgewing van gemeenskaps 

G:lW b) 

~eqistras~E~o~1e~ 

Re;~istrc.ti·:in r:umber 92910@26 

U woi-d kra9t2n~ Artike1 84[(1) van die Wet oo Korrektiewe Die~ste 1959_ (W2t 8 va~ 1959] ~ 0el~s om gratis geni2~nskapsdi2ns 
Yvu aie ordered in tsrws of :,ectic.:·i .~;·;[(L; :;f t.h; Cei1r2ct1.:inal S2rv1·:t3 Act~ (/~ct:: of 19:,:~;, ic. ~;~i·f~.iiif: f;·ec COi;1~1un1iY 

te verriq vir 
'~cr·~·1ce for 

576 Ui'E 1-:2arv2n 
576 hours of ~hich 

376 ure 0pqes!~0rt ~01·d op voorwaarde dat 
375 hcurs ~i-2 5USP~~~ed en condit~~~ t~&t: 

U ALLE VONNIS VOCR~AARDES 2~IP1ELI~ i~A ~{Ori 

SIGNATURE:HEAD~CO~MUNITY CORRECTIONS 

:)ie oorspronklike kennis9ewinq is deur my ontvanq. 
I ha\·e received the 01i9~;-1a·1 notice~ 

HANDTEKENING/DUIMAF~RUK TOESIGGEVAL 
SIGNATURE/THUHB PRINT PROeAIIONER 

~AARSKUWING I WARNING 

D11,PJM 
DATE 

DATUM 

li1d1Eiru son:ie:-- rt~Jiati.~e ,·ers1-~on1nq. waarvan Cit ttr;v~l&s G~ u ru~, =;ii c.2t.ii·c.l:e ~·:v Cii1 ierG~e Ltn:·i1s;~:~t~~n~ t2 eieno0rsaam~ 

If you fail to cor:ply w\th this notice \.llthout anv riqhtf:.Jl excuse. of which the onus G proof iest:. eon you. 1ou vioL;te 
verb1ttk u 'n vonnis\1Ciorhcc1d= 2;--, sa·~ ;n ·123b1~tf Lr?:ctens hi·t=ikel ~.4~.(l) vsn di€ ~!tt c,c, Kcrrel~tic~c t•icnzt=, 1S·S9 
a co~dition of your sentence and a Harrant f01· ;our arrest ~i11 ~e issued in te1·ms Jf Section 845(1) of the Correctional 
(Wet B van 1959) v~r u inhe9teniznafua uit~erfii~ wo~d. 

S2nic2s Act, 1959 (Act 8 of 1959). 

~LB. U ide.nt1teitsdoku~ient rr,oet by aanraeldinq ·11r get;eenskaosdiens qetcon 'ricrd. 
You oust show your identity docuraent when reporting for comraunitv service. 



NOT!fICATICN TO G OMMU~ITY SCRVICE 

f'.EGIS1RA$lENOrfr\~R/P.EGETRl\TIO;J IWMf;ER : 9291CQ26 
FAMILIENAAM/SURNAME 

rrn; 
LOCA Ti Oil 

TI PE ~U:f'. 

TYPE OF ~ORK 

· Die 00rsor0nk'like J;e11nis9ewinq i:.. dcur i:iV cntv5nq 
I have received the oriqinal notice 

SIGNATURE : PROBATIONER 

T\l 
Tl i·iE 



BYLAE M: Kennisgewing vir bywoning van progran 

··" _). 

KORREKTIEWE DIENSTE 
CORRECTIONAL SERVICES 

Die ·1orn mJet in dri2vcud ',,·,·;oul twrd 
The form must be completed ln trlollc~Ls 

KGiiH ~GEWrnG OM PROGRAMME BY TE \IOON 
NOTlf lCAlI~N TO ATlC~~ rROL~~~hES 

!~!~r~o ~at nie ·:an tceoass~n~ ~s n~e 
'[1e1ete wh~c~1 i~ !1Ct a~pl~c3~1E 

ReJ~Sti·asi~riC~l~er· 

RE·~i s tr at i 0;1 numbr:1 9291irn26 

G444 (tl 

U word kragtens Artikel 84E(1) van d~e Wet cp Kat·rektiEwe Di2nst2. 1950(Wet 3 van 1959) ~e13s Jm d~e ~ol~2i1de ~rogr2mfu2 
··~Ll a1e Oidc:red in terfil5 of Section 3,;E{l) of the Lor1ecti~·ilQl Ser"llces /Kt. i:·SS! (Act E oi 1939) to at:.cid the fc:110w)i·10 

op die vasgestelde plekke en tye by t2 wcon. 
progra~mes at the desianated places and tiees. 

HOOf:GEMEEkSt(APSKORREKSIES 
HEAD:CDM~UNITY CQRREClIOHS DATE 

WAARSKUWING ! ~ARNING 

lnci~en u sonaer regmat1qe ·1ersko~~~q. waarvan die bew~s1as oo u rus, in gebr·eke b1v om hierdie !~ennisqewinq te genoorsaam 
· · vou fa1·1 to comp.iy t-:ith th1s iiCtics rt1thout anv riqhtfu1 c>:cust. of ~~,1ch the onus c·f proof re5tS on vou. you violate 

Vcibreel; u 'n vonnis voon;aardc en sal 1n L:isb1ief kiilQlens ~nil;€·: 54L(1) ·12;i die Wet op !(crrektie>!e Dienste.1959 
2 condition of yaut· se11tenc~ 5nd a warrant for ~cu1· arrest will be issued in terms Gf Section 348(11 of the Correctional 

(l~2t 8 "/ail 1959L ·11r u 1nhe1;tcii~::11a::je uit;t.rc1:·: r:cr:L 
~;crv1cc·s Act, 19~,'~(Act 8 of 1959). 

'HANDTEKENING/DUIHAFDRUK TOESIGGEVAL 
'SIGNATURE/THUHB PRINT: PROBATIONER 

N.B. U identiteitsdokument moet by aanmeldinq vir orogra4!me aetoon word. 
You must shew vour identity document when report\ng for proa1~emes. 

DATUM 
DATE 



BYLAE N: Verbreking van voorwaardes 

DEPARTEMENT KORREKTIEWE DIENSTE 

VERWYSINGSNOMMER HOOF : GEMEENSKAPSKORREKSIES 

OFF I SIER : KORPORASIESTRAAT 17 

TELEFOONNOMMER : '+62 4313 KAAPSTAD 
··1 /' 

......... ,. .......•... l 9i ..•.. 

VERBREKING VAN VOORWAARDES GEMEENSKAPSKORREKSIES 

MENEER/ME~ROU/MEJ.UFFROU ~-----------

u HET NAGELAAT OM D1E voom.JAARDES SOOS OOREENGEKOM·····TUSSEN u EN DI 
OFFISIER/TOESIGBEAMPTE NA TE KOM, DEURDAT:-

r 
I 

D 

l 

D 

0 DIE VOORWAARDESRANGAANDE HUISARRES VERBREEK HET DEUR NIE OP 
BY U WOON~LEK TEENWOORDIG TE WEES NIE. 

ONDER DIE INVLOED VAl\}--1=iLKOHOL WAS--OP 

HIERMEE WORD U VERPLJG OM OP •..•.•..•.••..••••••••• OM 07:15 TE 
KORPORASIESTRAAT 17, KAAPSTAD R~N TE MELD. 

ANDER : ... ,.. ,. • ,,. .... ,. • .. .. ,,. ......... ,., • . .. ............................... ~ •••• 

• • • ~ • • • • • ~ • • • • • • ~ • • • • • • • • • ~ • # • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ~ - • • • • • • • • • 

n:.'llens HOOF 

(In druksl<ri f} 

M0et ~s~eblief n1e die noodnomper skahel as u hierdie brief ontvang he 
nie! Dit word beskou as •n verbrekiDg van u voorwaarde. 

JC237'1 



BYLAE 0: Aanmelding vir korrektiewe toesig 

·G· 
AAN~~LDING : KORREKTIEWE TOESIGKANTOOR 

REPORTING : CORRECTIONAL SUPERVISION OFFICE 

DEPARTEMENT KORREKTIEWE DIENSTE 
DEPARTMENT CORRECTIONAL SERVICES 

D1e vorm meet 
duplicate. 

in t1•n:evoud ingevul word/The form must be completed 

Hof/Gevangenis 
Court/Prison 

Aan 
To 

\·Joonadre s 
Residential address 

Te1efoonnommer 
Telephone ou~ber 

t-:e,~kadr?.s 

i,...lo~~k address 

Te.l efoonnommer 
~~lephone number 

MR nommer 
CR number 

Nademaal u skuldig bevind en gevonnis is tot Korrektiewe Toesig/ond 
K~rrektiewe Toesig geplaas is vir 'n tydperk van 
soos uiteeng·?sit· in die lasgewing uitgereil-< te:· 
op die da;J van 19 ____ word 
ingevolge artikel 348(1) van die Wet op Korrektiewe Dienste, 1959 <Wet 
van 1959> gc1as om op die dag van 
1 '3' Or.I 

Whereas you have 
Supervision/plac2d 

_ day of 

by di~ Hoof van die Korrekt1ewe Toesigkantoor 
aan te meld om u vonnis uit te die 

Correction 
a period 

been found guilty and sentenced to 
under Co~r~ctional Supervision to serve 

<ls set out in mandate issued at on t 
in terms of Secti 19 __ _ 

34IH i) 
r.'hai~ged 

of the Correc~ional Services Act 
o-f 

1959 <Act B of 1959>, you a 
to 

~ .. g -----

Issued on 

r•2port 

-.; •.? 

to the 
on the 

He.::td 

1 ~] ______ _ 

0 t ---------------------------· ; 9 ---·-----

Correctional 
day of 

op hede die 

on this 

!<ORREl{TIE~.JE TOE~iiGBEPr·iPTE:HOF/HOOF VAt·~ DIE GEVANGENIS 
CORRECTIOIVAL SUPt::nv IS ION OFF ICER:;:::ouFn /HEAi) OF THE PRISON 

S1.1perv is ion 

dag 

d; 

MEDE-ONDERTEKE 
CO-SIGNED 



':' .. '.·I~ •. ~~ t·ltN.:,;~ 
' ~ f ! :v .~. 1 ~) r r\ ·1 i Lt ·> 

~ eo 1st i. as ie 11~ 

·v'e1·sorei1Jjn:~ 

PROFIELVERSLAG 

_ (,j£:b No ..... ,,1 ...•• , 

bU4 HA~EOUAG[VANGENiS 

A. PERSOONLIKE BESONDERHEDE 

, . ~uroersk20 SUlD-AfRlkA 

BYLAF, P: Profielverslag 

GEVANGENE 

Voltoo1~nasdat0m VGIQNo .......... . 

2. Identite1tsncmmer 

4. Huid1qe ouceraoru 

6. Kwai1tikasies 

8. Geboorte;i I ek 

~. lndien buite R.S.A. qeoore hoeoan1a en wanneer is ouraersKap verkry? I ti 1 I TO tl ti ti rt fllt II 1J II 11 Jt Ir II ft II II I I 11 Jt o 

.u. Inaien Geoort2s12 aeua\ volleo\ae oesonderhede 4. 11 •I ti ti II It 1110 ti It Jl 11 ti ti Io S 111 ti I I II ti •I II It 111t11 I 0 ti ti 1111 IJ I 

ti II 01Itt1 tr II t• It or 11 ,·11111ItI1 ot al o 1 rt ti ot 11ol11 It ti It 11 fa lo It ti ti 11 It to to It 0111 It It to ti 11oI1111 II If II fl •CI• ti It I 

Indlen JA 8e1a reaistras1enommer en vo1too1 Gj~6 of Bvlae E 

Veno en antwoorde aar1 

f'i,1.'r' 96/04/01 r.i. l .V 95i02;(H 

;_,, lioe op1e1dinq ont·;2;Nibenuttinq : .................................................... M.l.V .... / .... / .. .. 

cc. Evaluasietoetsd2turu : ...••....•.. 11) ..... / ...... / ...... 12) .... ,/ ...... ; ....•. 17. Vaktoetsdaturu : ..•. / .... / .•.. 

~.~;, [iatum vai-.tcets 9eslaag ...... / ...... / ...... Sert'ifikaatnommcr ................... [iatum ...... / ...... / .... .. 

b. HUIDIGE VONNIS(SE) EN OMSKRYWING VAN MISDAAD/MISDADE 

- : : ~,;. .. 110/ 

-' '" : :•2[Uijl/ -

·:::- no tl:JT en ciit:~'. 

KYK VOLGENDE BLADSY(E) 



C. BEREKENINGS J.: JJ 1 r\1'1/ li(J[JO 

~: J;-, ~ ~ Ji1.i ~1 \· r v I 2: •. · :; <j ~de: t ua1 •••• , • , ••••• I ••• , • , •• , ••••••••••••••••• , • • • J ·j ·-:1(;; / U //OS 

-..~ .. ::L1lf .~T:;!i:··: l211 '.JCi1;1i:. 

,~ 1:<.: : l r:; / l 1 .• DlJ • :;! ~ •• ~ • 1 o 
OU, i ~/ :jUOO 

~. >C.:il"1::verstryr;:r,0oatun1 ............ , .......... ,, .......... ,, ........ 1991/Di/US 

j, 112 van vonn1s ~et in2anem1ng van C2 en C3 .................. , ...... · 109~/08103 

c·. u3 v;,n ·,rc·nn1st·<0e1K ............................................... 1995101/03 

1:3 van vonnist;c<Derk .............................................. · t!96;Q3/0S 

.). :/~ v3n vonnist·,00~erk ............................................... · 1996;07/09 

9. A<:ntal krediete ·.'erdien ••••.••••••••••••....••..•.•••..•••••.•.•.•• : 48S 

10. Oon129i ngsdatum 112 v.;n vonni s mi nus kred iete .................... : 199S/01/03 

li. 00r~eainasdatu1 VVD minus krediete .••..•........•.•..•.••....•••• ' 1996/06/06 

lL. Prot1el ind;1enin-::_ciaturi:. ,, •••..• , ••••••••••••... ,, , .•.•. , . , , ••....•• ~ 1996/04/Gti 

B1ad:v : 

:1 t11t•t1110 •• • • • •t tr 1r11 t• •• •• 

. ' 
;tit It It ti 111111:,1 tar ti 1t ti II ti 

. . 
.r II ft It II II ti II ;1111111111111 ti; 

:, •• 1111 •••••••• '1111111 •••••• It: 

,,,, •••• It It 11 •• : ••••••• •• •• •• ··; 

. . 
-- -- ---- ------ --- --- - ----------· ----- -------------. -- ·------ - -- -- --- ---- ------ - . -··--··-······-··-'"-- - --· . --- ----··------------·· 

D. SERTIFISERING 

v~nnisse/Bereke~l~gs korrek cesertlfiseer. 

Voorsitter : Par:olraad Ra no/Ti tel Datum 

•

1

.::n 2n Voorlette-rs: ··············1················ 
'E. VORIGE VEROORDELINGS (SAP69c aangeheg) 

-· -·.·c:Seoe:·c 2.b;u:: .JJ t0t 'jL/05;0~ i; aaar 11 vcril!e vc-roordel ing\s) tee;, die oevanoene a21loetcken 
u1:e2nsettinq v~~ a2~~/2J(tel : Seksueei 

A 1~Qress 1et 
Or;t v l tiot i nqs 
Dwe lm; 
Ekonomies 
Ano er 

•'.\ 

<· L2;:q~.te1swaarste vonnis oedien/opgei .................................... qevanqenissti'at/noue 
;. Aantal vMi·~e kcrrektiewe toesig vonnisse ... .. 
4. Aanta"J voriqe v:·i1nisse in korrek.tiewe toe:;i9 omskep/uitqeplaas: ·-•·i•1 

'f. BEOORDELING 

• . r-.0~.w·:ooo van.of voriGe uit::ilasino/vrvlating tot datum van hu1di9e misdaad/Joorwaardes verbreek : ......... .. 

2. Aarital vorioe u':0lasino:; : .. ... .. .. G30b uitqereik : .......... 



i 

6 DISSlPLINE OORfREDINGS 

"l•1
E" (/ 1-lj ' 1, • • r o , • • • I 

H. VAKKUNDlGE EVALUASIE 

Io o It II t t ti 10 ll r I 10 Ill 11110 11 t I fl lo tr 10 111• II JI &1 ll 111111•lt111 <I ti 1111 11111111 II It I I It 01 II I• 1111 ti l 

o I I 11 &JI> 1111 It ti II 11 I I It al It It ti II It ti tf It 11 t I tO ti II II 111111ot111111 It II ti ti II It II II tt II It II rt 11 It I 

I 0111 IO 1111II11111111 111111 ti ti II 111111 I I JI tt II 11 It JI fl 11 ll ti fl to II Ol It 11It10 II fl If 01 I I If ti 0111 II It I 

t ti It lo 1111 ti ti ti IO 11111111 tt t I ti II llll II ti ti ti ti ti rt II II It 111111111Iti1111 It II II It II 1111 It II II II tit 

2. Maatskao ii K o 11 ti rt till tr II 10 oo ti 11IJ1111o1 It II ltll If ti II 1111 fl It II It 1111 tt ti II fl 11 ll II II ti 111111 I> II 1111 tt ti It I 

• 1111II1111 It I• II II It ot 111111 It ot ll 1111I•111111to11tt111111ti11111t l1 tttl ti ti II II It II 111111 It II 11 It I 

1111111 fl tt II tt tl >t IO It ti II It ti IC I I It II II ti i'tll 11 ti ti •11111It1111 tt II fl It ft II If II ft 10 II II ti Ii 1111 It I 

I If 111111 ti II 11 It tt It II ti ti II It tt 1111 1111tt11ti11 ti I I 111101111I11111111111111 ll It 111111ti111• ti II 11 I 

3. Sielkunoiq I It tt If or II II r 111111111 ti It II ti Tl otll fl It lllt 11111111 SI ti o! t O 111111 ll II 1111 ti ti 11 If •111 It II 11111111 I 

t It II I I rl •i It It ti 111111 fl It It I I 11ti11Ittt111111 ti ti 1111111111111111 II ti It ti ti ti ti rt II fl 11111111 II II I 

I II II ff' I •1111111111t111111111t111111It11ti111111ti11ti11 It II 1111111111110111II1111 It ti II II It lffl 11 I 

I tf 111111ot11fl1111 1111to1111111111111111 ltll ti ti 111111 tt rt ti 1111ti1111 •f 0111It11If1111111111 ti fl ti I 

4. Opvoedkundig 11111 >l II ti 11 ti II ti II ft 111111fl11 II II II 1111 fl tt It ti II 1111 fl If 1111 If It II 11111111 II II If II fl 1111If11 llf 

I II ti fl ti 1111 fl II 1111 It fl It II 11lt11ttll111111 fl llOO 1111111111 ti Ol I I ti ti II 1r II It ti II It II 1111 fl If ll 111 

I It 11 lo fl ti 11111111 ti II II It ti It 111111111110 If •I fl ti II If II ll 11fl111111 It ti 1111 II It tt 11 It It It •t ti 1111 I 

I •I 1111011111111110 It II ti ti •I tt It 110101 111111ti1111tt11 ti II II 1111 It 11 It 1111111111II11 01 I I II tt >I II It t 

~). C1odsdi en:.soro: .......... I , I ••• I ••• , •• I. I •• I •••••••• , , •••• I. , • , , •••• , •• , ••• , I ••• , •••• I , I., • , • , , •••• , ••••• , I, •••• I. , 

t II Or ti ti 111111 t I fl I I tl It Ol 11tt11 ti ti I I I• It 11111 t ti 11It1111t•1110 I I It 0 I II 11ot11 11 01 ti II I I It I I II It 0 Of 

I 11tt11 IJ I I II II ti ti It II Ot It It IO ti 11tit1 10 It fl It ti 01 tt I> It tilt I• 11 11fl11 It II I• If •t II I 0 11 If II ti I I 1111 t 

t rl 11 It t I It• I tt 11 fl II It •I II 11 ti It 1111ll·11 ti II It ti II It ti It 1111 1111 to It 1ttt11111111ot11 It It fl 01 tt 1111 I 

~. ~ult1-diss1pline behandelinosorograrn: laan~ehea) 

I tl II to ti I Ill II 1111 It ll ti 11tit111111111 II ti I\ ti JI 111111 ti to ti 1111 It It 11III1 ti It ti It It It II 1111 it It ll I 

' = S~rap wat n1e van toeoassing is n1e 



t·.' ~·.:; i l(i 

I. AANBEVELING DEUR PAROOLRAAD iVOL/001 PfP H~N01 

!. Ar:-Janoenae van \·.)!Oe!101~e ei;_>f1e '1c·0;.=;r; word 2cnl!eveel d;:·t :J-1e riE··1ani:iP,,e c.o (1.:;cie;:rc,oi 1,~\cHe(lOiie .. ,.) Lntaer1 l2c:: 
4ord vanat I••····· tot ••••... , H1 ~2iK.e Q;:\.tal th\iSY •• ,. ·!a:~r ··~· mce;ncie .1 .. dae v21ii ~sy/haar v0;in1~: oe 1.t1er1 

net. 
•-· 11Ti1anoence v:,n <Oi .:iehoue goeie Ctedr-2,0 wo1·d aanDE'.veei dat die qevai1c1ene op p~ri:icd u1tqer.•l 2as word na 

..................... tot ..................... vir doele1ndes van her1nsrakel lno en toesia \n welke oeva1 

1:v;"-'/ G<:rJureno<: rJ~~ tvdperk van 'uaq·aroo1;:;2rool die standaarJ"'ioo;·waarae~. wat Pet 'd<ViParoo1be·1e:/G574-·1·:•n1 tiv 
0t na u\tplasina aestel woro. moet nakom. 

3. l Bvh.ome11de vooru;aardes : .. , .. , , , .... I., •••••••• , •• , ••• I,., ••• ,., •• ,. I,, •• I •• I •••••• I I I •••• I •••• , I ••••• , •••• , ••• I 

•t II II IP II O I 11 10 11111JjI<11111 II •t till 1 t ti 1111 I I 11 01 fl 1111It11 If ii II It 1111111111 ... II II ti fl I I II to 111111 •t fl 11 I I I 

I I I I • o I I I t I I o I I I I I I I t ' I I I I I t O I t I I I I f I i i o I t I t I I I t I I t J I I t I I I I I t 1 I I I I I 1 I t t a 1 I I I I O I I I I I I t I I I l t I I I I I O ~ I I I I I r ' ' r ' I I t I 

loeslama~tre is : al Maksimum • .. .. Medlurn .. .• . M\n\,um .•.•. 
bl Voortaesette tuistebeperklng bo die voorqeskrewe ..... maande vlr 1n verdere ..... maande 

J, Daar word aanbeveel dat die gevangene by verstryking van 'sy/haar vonnis vrygelaat word op 

o. Daar word aanbeveel dat 1n ·1erdere profiel vc•orgehiord oo ............... .. 

1. Motjverlnq v\r aanbevel\ng :-

lt I• It II IP I I :t I I IO I• Ii I I II I I It II 111111Ol1111ft1t1111111t11 IJ II ti II ti It ti >tat ti It It 11JI1111 ti II I\ II It tt II fl I: I• 10 ll • 

r I I I I I I C t I I I I t I I I I I I I I I I I I I t I I I I f t t o I I t I I I I I I I I t 1 1 I t r t > t 1 I t t I t t L t I I I I I I I 1 I I I I I I I I I I t t I t I r I l ~ t t r I I I I J I I I I I t I I t t 1 I I I I 

I I f I I I I I I I I I I I t I t I > ' I f I I I I I t I t I t I t I t I I f I I I I t I I I l I I t t I I 1 I I I I I I I I I I I I I I ' I I t I I l I I t I t I I l I t I I 1 I I t I I t I I I t I I I I t I t I 0 t I I t I I I 

II 1111 fl II If 1111 11 ti I I tt II fl II II fl If It 11 II ti It 1111111111 ti It ti It ti It ti tc tit• ti It 11 1111 II tl II 11 II fl II If ti ti ti II II II i 

1 < 1 i 0111 II ti I I 0 la r If I I I 11 t II II I I II I• 11 ti II II l 111II1111 II II II 11111111 I l 11tf1111 111111111111 II to 11IIIt11If1111Ot1111 I 

IS fl 1 1l<11 1 I 1111 It II II t l II It II ti tt 1111 till 01 II I: tt fl ti to It I I 11111111111111II11 11111111 I l 111111 r I 1111 II II It I I II 1111 I 

to If It ti ii tt 1111 It I I II II 11It1111 01 ti t•lt II tt t I 1111 ll II ti 11 ft ltt• If 11 ti II II II I I II Io It 111111 II It I I II t 0 I l II t •I I IO II It I 

I l ' I I I I 1 I I t I t t o t I I I I o 1 I • t I I t I I I I I I I I I t I ' I f t 1 o I I f t 1 I I t t o t I ' f I t I t I t l I I O I I O I I I 0 I f I l I ' I l I ~ 1 o I l t ' I I I t ' I f I I f I I I ' I I I O ' t t I I 

J. KOMMUNIKASIEPLAN 

1. ~01munika3\eoian aanqeheq - bekende nuuswaard\ae oevai. 

~011un1kas1eoian nie aangeheq nie - o~bekende geval. 

~- • Kommun1kasieplan aanaeheg - nuuswaardlae aevai. Die te1t dat 'sv/haar omskeDoina van vonnis \n 'korre~tiewe 
toes1q I verwvs\ng na hot a quo I uitplasing I vrylat1na deur u oorweea en nie qoedaekeur is nie. Dehoort 
oaenbaar ae•aak te word. 

= Skrap wat nie van toepassina is n\e + = Merk wat van toeoass1na is 



l" • HU ID 1 GE V 0 N N 1 S (SE ) t N 0 MS KRY I~ l NG VAN MIS DA AD IM IS(> ADE 

Vorn1 i·:. 

L ,~ !~L;tJr. .. J)i1U t 
LF,MOf ~ ; ~-~.r.r~ l 

nUr;t.f(p,Ar~ MET ldE Ui')[.1 [JM il :.!EU. l!i l11HS1P.~ l~P.i'.U[Li!Vi.WM L1t'JAN1.Jr1i~·::H'.M 

~OONHUIS SE VOORDEUR 0UPGEBREEK ~N 10EGANG IS YE~= 

K~Y-[E1GOED GESJEEL-WAARDE ONBEKEND-WAA~DE lERUGGE. 
VlND-GElN-DAG-~UGTER-~LLEEN-W~11 IGLIK URY 

Vf.Rl:RP,Gi iNG · Vltr.l4JJ.%k Gt\~IMtd':i~li<Af 

'23JARIGE VRQU 0P GROND YASGEDRUK:hET GEBALDE VUIS 
:1N DIE GESIG GESLAAN EN DAARNA VERKRAG-NAG-DRONK-
.MEDEPLIGTIGE-WETTIGLIK VRY 

Eff2ktiewe vonnls VYF[S)JAAR GEVANG[NJSSTRAF 

= S~r2p waar n\e van toepasslng ls n\e 




