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SA Gunowners’ Association SA Geweereienaars-Assosiasie 
    We stand for responsible ownership of firearms Ons staan vir die verantwoordelike besit van vuurwapens 
 
 
 

 
 

OPSOMMING VAN DIE VUURWAPENWET 
 

Uitgereik deur SAGA – 31 Maart 2009 
 
 

Hierdie kort opsomming is gebasseer op die Vuurwapen- beheerwet (Nr. 60 van 2000) en die Regulasies daarvan wat op 
1 Julie 2004 in werking getree het. Die Wysigingswet is gepubliseer in die staatskoerant, maar nog nie geteken nie en is 
dit dus nog nie in werking nie. 
 
 

Algemeen 
 
Daar is ’n beperking op die getal vuurwapens sowel as die hoeveelheid ammunisie wat vuurwapeneienaars mag besit. 
Voortaan sal lisensies gekategoriseer word om voorsiening te maak vir die verskillende redes waarvoor vuurwapens 
benodig word. Lisensies word vir beperkte tye toegeken waarna eienaars dit weer sal moet hernu. Daar is talle nuwe 
voorwaardes en vereistes vir vuurwapeneienaars waarvan sommiges swaar strawwe impliseer indien dit oortree sou word. 
 
 

LISENSIE KATEGORIË 
 
1. Selfbeskerming: 
 
Een handwapen (nie vol-outomaties) of een haelgeweer wat nie ten volle of semi-outomaties is nie. 
Dié lisensie is geldig vir vyf jaar. 
Sekuriteitspersoneel wat wapens besit vir private selfbeskerming mag nie sodanige vuurwapens gebruik in die uitvoering 
van hul amptelike pligte nie. 
Daar word voorsiening gemaak dat meer as een persoon van dieselfde huishouding ’n lisensie mag hê vir dieselfde 
vuurwapen. Dit word sogenaamde Addisionele Lisensie genoem en aansoeke daarvoor word op die gewone wyse, soos 
vir ander lisensies, gedoen. 
Daar word voorsiening gemaak vir een ‘beperkte’ vuurwapen vir selfbeskerming, bv. ’n semi-outomatiese haelgeweer of 
geweer, maar slegs as bewys gelewer kan word dat ’n handwapen nie voldoende is nie. Die ‘beperkte’ lisensie sal geldig 
wees vir twee jaar, maar sal moeilik bekombaar wees. 
 
2. Geleentheids Sport- en Jaggebruik: 
 
’n Maksimum van vier wapens word toegelaat waarvan slegs een ’n handwapen (nie vol-outomaties) kan wees terwyl die 
ander hael- of koeëlgewere kan wees wat met die hand oorgehaal moet word, d.w.s. nie vol- of semi-outomaties nie. 
Indien jy reeds ’n vuurwapen besit wat gelisensieer is vir selfbeskerming (soos bo) dan tel dit as een van die toegelate 
vier. Van die oorblywende drie lisensies mag een ’n handwapen wees (nie vol-outomaties). Hierdie lisensies is geldig vir 
10 jaar. 
 
3. Toegewyde Versamelaars, Sportmanne en Jagters: 
 
In teorie word hulle vrygestel van beperkende getalle, maar hulle sal bewys moet lewer dat hulle werklik meer 
vuurwapens benodig. Om aansoek te mag doen om ’n lisensie in hierdie kategorie moet die aansoeker lid wees van ’n 
relevante vereniging wat geakkrediteer is. Hierdie verenigings sal jaarverslae moet voorlê aan die Sentrale 
Vuurwapenregister oor lede se deelname, oor voorgenome lede se lidmaatskap-aansoeke en oor lidmaatskapstatus. Die 
huidige bona fide status geld meer nie omdat die nuwe lisensies kategorie gebasseerd is. 
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OPSOMMEND: 
 
Jy mag ’n handwapen of haelgeweer (nie semi-outomaties) vir selfbeskerming besit asook drie addisionele vuurwapens 
waarvan een ’n handwapen mag wees. LET WEL, moenie outomaties aanneem dat lisensies toegestaan sal word nie, jy 
moet nog steeds bewys lewer (motiveer) dat jy ’n spesifieke vuurwapen benodig. 
 
’n Persoon met ‘geleentheids’ status kan dus vir die volgende wapens lisensies bekom:  
                           1 handwapen + 3 gewere of 
                           2 handwapens + 2 gewere of  
                         4 gewere 
 
 

AMMUNISIE 
 
Word beperk tot 200 rondtes per lisensie op enige gegewe tyd. 
Slagdoppies vir herlaai beperk tot 2400. 
(Toegewyde sportmanne en jagters word vrygestel van hierdie beperkings en die ‘normale’ persoon mag ook aansoek 
doen om vrystelling van hierdie beperking.) 
 

VUURWAPENONDERDELE WAT LISENSIES VEREIS 
 
Insluitend - aksies, rame en lope. 
Spaar aksies sal as volledige vuurwapens beskou word en tel as deel van die hoeveelheid wapens waartoe indiwidue 
beperk word. Jy mag nie ’n vuurwapenonderdeel besit tensy jy ’n lisensie het vir ’n vuurwapen waarop daardie betrokke 
onderdeel kan pas nie.  
 

LISENSIE HERNUWINGS 
 
Alle bestaande lisensiehouers het tot 31 Maart 2009 tyd gehad om hulle vuurwapens te hernu. 
 
Indien jy alreeds aansoek gedoen het vir die hernuwings is jou ou lisensie nog geldig totdat die nuwe lisensie uitegereik 
word. 
 
Indien jy nie aasoek gedoen het om te hernu nie, of jou vuurwapens oorskry due numeriese limiet, het jy tot 30 Junie 2009 
om op ’n wettige manier ontslae te raak van die vuurwapens of u sal die vuurwapen moet inhandig vir vernietiging deur 
die Staat.. 
 

BEVOEGDHEIDSERTIFIKAAT 
 
Lisensies (insluitend hernuwings) sal in die toekoms net aan diegene toegestaan word wat in besit is van ’n geldige 
bevoegdheidsertifikaat. Aansoek om hierdie sertifikaat word by jou plaaslike Polisiestasie gedoen, maar die uitreiking 
daarvan word deur die Sentrale Vuurwapenregister behartig. 
Om so ’n bevoegdheidsertifikaat te bekom, moet jy eers opleiding ondergaan in die gebruik van vuurwapens, jy mag nie 
afhanklik van alkohol of enige narkotiese middels wees nie en jy moet geestesgesond en stabiel wees. Verder mag jy nie 
geneig tot geweld wees nie en nooit gevonnis gewees het oor geweldsmisdade, insluitend dade waar vuurwapens betrokke 
was nie. Laastens moet jy ook ’n toets oor die inhoud van die Vuurwapenwet suksesvol aflê. 
Opleiding word verdeel om vir die verskillende kategorië van vuurwapens voor-siening te maak, nl: handwapen, 
koeëlgeweer en haelgeweer. 
Bevoegdheidsertifikate verval na vyf jaar. 
 
 

VAARDIGHEIDSERTIFIKAAT 
 
Wanneer aansoek gedoen word om ’n lisensie moet dit vergesel wees van ’n vaardigheidsertifikaat vir die betrokke 
vuurwapen (handwapen, hael- of koeëlgeweer). 
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Hierdie sertifikaat word toegeken nadat jy praktiese en teoretiese toetsing/opleiding ondergaan het by ’n instansie wat by 
die SAPD geakkrediteer is. Skietbane vir hierdie opleiding gebruik word, moet ook by die SAPD geakkrediteer wees. 
Vir Lisensiehernuwings word slegs ŉ teoretiese toets vereis. 
 
 

BEPERKTE VUURWAPENS 
 
Semi-outomatiese gewere en haelgewere mag slegs gelisensieer word vir selfbeskerming waar ’n handwapen as 
onvoldoende bewys word.  
Lisensies vir semi-outomatiese haelgewere mag aan toegewyde sportmanne en jagters toegeken word mits dit so 
vervaardig is dat dié gewere nie meer as vyf skote na mekaar kan skiet voordat dit weer herlaai moet word nie. 
Daar is geen beperking op die magasynkapasiteit van koeëlgewere nie. 
 
Indien jy ’n beperkte wapen besit en nie registreer as ’n sogenaamde ‘toegewyde’ nie, sal jy geforseer word om jou wapen 
te verkoop of dit aan die staat te verbeur.  
 

VERBODE VUURWAPENS 
 
Alle volle outomatiese vuurwapens en sekere militêre wapens soos mortiere, kanonne en vuurpyllanseerders (tensy jy 
geakkrediteer is as ’n Versamelaar met kategorie “A” gradering). 
Enige replikas is ook verbode asook projektiele of replika projektiele vir ’n verbode wapen.  
 
 

ADDISIONELE VOORWAARDES 
 
1. Vuurwapenvrye sones 
Hierdie sones sal deur die Minister so verklaar word by aansoek van die eienaars of die okkupeerders van sodanige 
eiendomme. Om vuurwapens of ammunisie in of deur so ’n sone te dra, sal ’n kriminele oortreding wees waarvoor swaar 
strawwe geld. 
 
2. Vereiste om lisensie te dra 
Ons bevel sterk aan dat jy te alle tye jou ID boek byderhand hou, asook die relevante vuurwapenlisensie, indien jy ’n 
vuurwapen by jou het. Tegnies gesproke het jy sewe dae grasie om die lisensie aan die Polisie voor te lê, maar indien 
sodanige lisensie nie onmiddellik getoon kan word nie, mag die Polisie dalk jou vuurwapen konfiskeer en dit vir ’n 
onbepaalde tyd hou. 
 
3. Minimum ouderdom 
Om ’n vuurwapen te besit moet jy ten minste 21 jaar oud wees, maar onder “spesiale omstandighede” (en vir toegewyde 
skuts) kan lisensies aan jonger persone toegestaan word. 
 
 

LET WEL: HIERDIE INLIGTING IS BLOOT BASIESE RIGLYNE EN BEVAT NIE AL DIE 
VOORWAARDES NIE 

 
 

Afskrifte van die Vuurwapenwet en Regulasies is meer beskikbaar by die Staatsdrukker, 
of kan verkry word op SAGA se webblad by: www.saga.org.za  

 

 

Uitgereik deur: Die SA Geweereienaars-Assosiasie (SAGA) 
Posbus 35203, Northway, 4065       Tel (031) 562-9951 Faks (031) 562-0530 

E-pos: saga@saga.org.za  Webblad: www.saga.org.za 
 
 
 


