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Die verifikasie vorm sal SLEGS VERSPREID

WORD NA DIE WAT VOORAF AANSOEK HET IN

DIE 2016 VERIFIKASIE PROSES

Die Kleinskaalse Fisher-verifikasie vorm sal in

Afrikaans voorsien word en sal met gids notas

kom

Beide die verifikasie vorm en gids sal aan

aansoekers verduidelik word voordat hulle 'n

register teken om ontvangs van beide dokumente

te erken

·Die verifikasievorm is 14 BLADSYE lank en

verdeel in 9 AFDELINGS

·Vrae met (***) MOET beantwoord word anders

sal vorms nie verwerk word nie

Verifikasie vorms
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Hier is 'n paar van die belangrikste notas onder elke
afdeling van die verifikasievorm en voorbeelde:

Naam van
vissersgemeenskap
waarin jy geregistreer
wil wees
Region

Afdeling 1: Lokasie

Die hoofpunt in hierdie
afdeling is om jou area aan
te dui:

1.

2.

Afdeling 2: Persoonlike
besonderhede

In hierdie afdeling wil die
Departement jou
identifiseer as die
aansoeker, en as 'n citizen
van Suid-Afrika

Bring jou ID saam wanneer
die aansoek ingedien word!

Afdeling 3: Kontak besonderhede

Om seker te maak dat JY as aansoeker gekontak kan
word en aan 'n bepaalde gemeenskap gekoppel kan
word.

Maak asseblief die kontak besonderhede wat jy in
hierdie afdeling verskaf WERK EINTLIK SODAT die
departement in staat is om met jou te kommunikeer!
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AL die vrae in hierdie afdeling word as baie
belangrik geag en MOET korrek en volledig voltooi
word
Jy moet AL 10 tabelle invul met jou 10 jaar
tradisionele visvang aktiwiteit ervaring
U moet relevante stawende dokumente vir alle
geselekteerde tradisionele visvangaktiwiteite
aanheg

Afdeling 5: Geskiedenis in visvang

Hierdie afdeling is om jou visvang geskiedenis en -
ervaring as die aansoeker te assesseer teen die kriteria
wat gebruik word om 'n kleinskaalse visser te
identifiseer.

Jy sal jou betrokkenheid by die tradisionele visvang
aktiwiteite vir ten minste 10 jaar (tot 2022) moet
beskryf.

Afdeling 4: Ander besonderhede

JY MOET ANTWOORD: "Watter tipe werk het jy, buite
visvangaktiwiteite?"
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Afdeling 6: Afhanklikheid van visvang

Vir hierdie afdeling sal jy moet demonstreer dat jy
afhanklik is van visvang vir die grootste deel van jou
inkomste - wat 50% en meer beteken.

'Lewensbestaan' hierin verwys nie net na finansies nie,
maar sluit ook verbruik en tradisionele of gebruiklike
behoeftes in.

bv.
Verbruik – vis vang om kos op die tafel te sit, 'n bron van
voedsel

Afdeling 7: Persoon wat
vir jou kan instaan

'n Persoon wat jou
aansoek kan bekragtig of
ondersteun

Bv. medevisser,
booteienaar, bemanning,
bemarker/langana ens.

Afdeling 8: Aansoeker
verklaring Aanvaarding
en handtekening

Jy teken die vorm en
verklaar alles is korrek in
vorm en gee DFFE
toestemming om jou
inligting te verifieer en te
valideer

Afdeling 9: Aanvaarding en handtekening

Let wel: Dit is baie belangrik om te verseker dat jy as die
aansoeker hierdie afdeling van die Verifikasie vorm
onderteken, anders sal dit as onvolledig beskou word.
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TIPE ONDERSTEUNENDE
DOKUMENTE

As deel van die verifikasie vorm word daar van jou verwag om

jou geskiedenis en ervaring in tradisionele visvang oor 10 jaar te

toon.

Dit is belangrik om supporting dokumente vir alle tradisionele

visvang bedrywighede aan te heg.

Visvang ondervinding

Visvang ervaring tot 2022 SAL
tydens die verifikasie proses
oorweeg word

As jy byvoorbeeld ABALOBI
gebruik het om jou aktiwiteite
aan te teken, kan jy jou data
indien as bewys van jou
ervaring

Appeal proses in 2016-2019
As jy in die vorige 2016-
aansoekproses geappelleer
het en jou OORSPRONKLIKE
DOKUMENTE ingedien het:

Jy sal 'n affidavit (wat
verduidelik wat jy in jou
oorspronklike dokumente
gegee het) saam met jou
aansoek moet indien en dit
aan die departement moet
oorhandig.

Jy moet ook die
oorspronklike dokumente
wat jy ingedien het, lys.
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FOR ANY OTHER QUESTIONS
OR CONCERNS ABOUT THE
PROCESS:

Visit the nearest Fishery
Control Office 

Contact the call centre
line on 021 402 3614

TRADISIONELE
VISVANG AKTIWITEIT

TIPE SUPPORTING/ONDERSTEUNENDE
DOKUMENTE

 

SAMSA-sertifikate van bote waarop jy 'n bemanning of 'n
assistent was
Skipper lisensie dokumente as jy 'n Skipper was en lys al die
bote wat jy skipper het
Enige fines van die gespesifiseerde jaar wat jy dalk
ontvang het terwyl jy betrokke was by hierdie tradisionele
visvang-operasie
Affidavits van die boot eienaar en/of ander svissers sal
ook oorweeg word, maar as die laagste vorm van 'n
stawende dokument
Enige ander (prente bvd) relevante dokumente

 

 

Professionele of Kommersiële Duik lisensie dokumente
Permits om jou as 'n duiker te identifiseer
Enige fines van die gespesifiseerde jaar wat u moontlik
ontvang het terwyl u hierby betrokke was
Affadavits van mede duikers of ander vissers sal ook
oorweeg word (maar die laagste vorm van 'n stawende
dokument)
Enige ander (prente bvd) relevante dokumente

Boot

Bemanning/Assistent/

Skipper

Duiker

bv. vir perlemoen,

Kelp of Kreef

 

Permitte wat gebruik word om kus hulpbronne in
te samel
Enige fines van die gespesifiseerde jaar wat u
moontlik ontvang het terwyl u hierby betrokke was
Affidavits van ander vissers sal ook oorweeg word,
maar as die laagste vorm van 'n stawende
document
Enige ander (prente bvd) relevante dokumente

 

 

Permitte wat gebruik word om van wal af te vis
Enige fines van die gespesifiseerde jaar wat u
moontlik ontvang het terwyl u hierby betrokke was
Affidavits van ander vissers, jou skipper en/of
bemarkers sal ook oorweeg word, maar as die
laagste vorm van 'n stawende dokument
Enige ander (prente bvd) relevante dokumente

Varsamel van
hulpbronne aan die
kus

(aas, mossels, ens.)

Visvang van die wal
af 

(sluit in visvang met

'n stok en net visvang

sonder 'n vaartuig)
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As jy nog vrae het wat met die proses verband hou, sien die
departement se Gereelde Vrae (Gereelde Vrae):

https://www.dffe.gov.za/sites/default/files/docs/publications/faq.cape
regionsmallscalefishers_rollout.pdf 

FOR ANY OTHER QUESTIONS
OR CONCERNS ABOUT THE
PROCESS:

Visit the nearest Fishery
Control Office 

Contact the call centre
line on 021 402 3614

TRADISIONELE
VISVANG AKTIWITEIT

TIPE SUPPORTING/ONDERSTEUNENDE
DOKUMENTE

 

Permitte wat gebruik word om die verwerkte vis te
vang
Kwitansies en invoices van die vissers by wie jy die vis
gekoop het as dit gekoop is
Enige fines van die gespesifiseerde jaar wat u
moontlik ontvang het terwyl u hierby betrokke was
Affidavits van die vissers dat jy die vis of die
bemarker/langanas waarmee jy gewerk het gekoop
het, sal ook oorweeg word, maar as die laagste vorm
van 'n stawende dokument
Enige ander (prente bvd) relevante dokumente

 

Permitte wat gebruik word om die verwerkte vis te
vang
Kwitansies en invoices van die vissers by wie jy die vis
gekoop het as dit gekoop is
Enige fines van die gespesifiseerde jaar wat u
moontlik ontvang het terwyl u hierby betrokke was
Affidavits van die vissers dat jy die vis of die
bemarker/langanas waarmee jy gewerk het gekoop
het, sal ook oorweeg word, maar as die laagste vorm
van 'n stawende dokument
Enige ander (prente bvd) relevante dokumente

Verwerking

Note: Dit is belangrik om in

die verduidelikings afdeling
aan te dui of die vis direk van
vissers gevang of gekoop is
deur tradisionele visvang
aktiwiteite te gebruik en

supporting dokumente te

verskaf

Bemarking

Note: Dit is belangrik om in

die verduidelikings afdeling
aan te dui of die vis direk van
vissers gevang of gekoop is
deur tradisionele visvang
aktiwiteite te gebruik en

supporting dokumente te

verskaf



Wat is 'n affidavit?

‘n affidavit is 'n skriftelike verklaring wat onder eed
gemaak word. Dit beteken dat die persoon wat die
verklaring aflê, gesweer het dat die dokument die
waarheid bevat en bewus is dat hulle vervolg sal word as
daar bevind word dat die inhoud van die affidavit (of dele
daarvan) onwaar is. [gov.za]

affidavits

Hul naam, van, ID-
nommer en kontak
besonderhede
Gee hul weergawe van
gebeure en die JAAR
wat dit plaasgevind het
Geteken en geparafeer
deur u en Oath
Commisioner
Moet met jou
ID/bestuurslisensie
saambring

Die persoon wat die
verklaring skryf moet die
volgende insluit:

'n Oath Comissioner (soos,
bank bestuurders,
prokureurs en huweliks
beamptes)
Polisie officials
Poskantoor officials (vra
asseblief jou naaste PO as
hulle wel 'n Oath
Comissioner het)

In Suid-Afrika MOET 'n
affidavit onderteken word
deur:
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Skippers
Vissery officer
Langanas/Bemarkers
Mede-vis verwerkers en vlekkers

Vir die verifikasie vorm kan affidavits van mede-vissers

wees, maar ook ander rolspelers in die vissery soos:

PLEASE NOTE: Die DFFE beskou 'n affidavit as die laagste

vorm van 'n supporting dokument.

Jy moet slegs 'n affidavit verskaf as jy nie een van die

ander supporting dokumente gelys het nie
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Bank state
Beëdigde verklarings/affidavits van jou
Langana/bemarker

Vir hierdie afdeling sal jy moet aantoon dat jy vir die grootste
deel van jou inkomste afhanklik is van visvang - wat 50% en
meer beteken

'Lewenbestaan' hierin verwys nie net na finansies nie, maar
sluit ook verbruik en tradisionele of gebruiklike behoeftes
in.

Daar is 3 vrae om te beantwoord in hierdie afdeling. Jy MOET
al die vrae beantwoord en supporting dokumente verskaf vir
wat jy geskryf het

Hier is 'n lys van dokumente wat jy kan indien vir bewys van
afhanklikheid van visvang:

ASB: Uitbrei, verduidelik alles vir DFFE, al die besonderhede
van jou werk en aktiwiteit

afhanklikheid van visvang
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