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GOVERNMENT NOTICE
Government Notices • Goewermentskennisgewings
DEPARTMENT OF
OF FORESTRY,
FORESTRY, FISHERIES
FISHERIES AND
AND THE
THE ENVIRONMENT
ENVIRONMENT
DEPARTMENT
No.
NO. 1515

2021
19 November
2021
MARINE LIVING RESOURCES ACT, 1998
(ACT NO. 18 OF 1998)

INVITATION TO APPLY FOR RIGHTS TO UNDERTAKE COMMERCIAL FISHING OF HAKE DEEPSEA TRAWL, HAKE LONGLINE, SOUTH COAST ROCK LOBSTER, SMALL PELAGIC (PILCHARD
AND ANCHOVY), KZN CRUSTACEAN TRAWL, SQUID, DEMERSAL SHARK, TUNA POLE-LINE
AND TRADITIONAL LINEFISH IN TERMS OF SECTION 18 OF THE MARINE LIVING RESOURCES
ACT, 1998 (ACT NO. 18 OF 1998)
GENERAL POLICY ON THE ALLOCATION AND MANAGEMENT OF COMMERCIAL FISHING
RIGHTS: 2021
SECTOR SPECIFIC POLICIES ON THE ALLOCATION AND MANAGEMENT OF COMMERCIAL
FISHING RIGHTS IN THE HAKE DEEP-SEA TRAWL, HAKE LONGLINE, SOUTH COAST ROCK
LOBSTER, SMALL PELAGIC (PILCHARD AND ANCHOVY), KZN CRUSTACEAN TRAWL, SQUID,
DEMERSAL SHARK, TUNA POLE-LINE AND TRADITIONAL LINEFISH: 2021
I, Barbara Dallas Creecy, the Minister of Forestry, Fisheries and the Environment hereby invite
applications for rights to undertake commercial fishing in the following sectors:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Hake Deep-Sea Trawl;
Hake Longline;
South Coast Rock Lobster;
Small Pelagic (Pilchard and Anchovy);
KZN Crustacean Trawl;
Squid;
Demersal Shark;
Tuna Pole-Line; and
Traditional Linefish.

The commercial fishing rights will be allocated in terms of section 18 of the Marine Living Resources
Act, 1998 (Act No. 18 of 1998) (the “MLRA”) and in terms of the following policies contained in the
Schedule attached to this notice:
1. General Policy on the Allocation and Management of Commercial Fishing Rights: 2021
2. Fisheries sector-specific policies of 2021 on the allocation and management of commercial
fishing rights in the Hake Deep-Sea Trawl, Hake Longline, South Coast Rock Lobster, Small

This gazette is also available free online at www.gpwonline.co.za

4  No. 45504

GOVERNMENT GAZETTE, 19 November 2021

Pelagic (Pilchard and Anchovy), KZN Crustacean Trawl, Squid, Demersal Shark, Tuna PoleLine and Traditional Linefish sectors.
All prospective applicants who wish to apply for rights to undertake commercial fishing in those sectors
must register on the FRAP Online System at https://www.FRAP2021.co.za
The online application system has been open since 1 November 2021 for registarion and will be open
from 08h00 on Monday, 22 November 2021 until (12 o’clock) midnight on Tuesday, 7 December 2021
for submission of application forms and supporting documents.
Application and Grant of Right Fees as stipulated in Government Gazette No. 39451 Government
Noitce 1170 of 25 November 2015 apply to this rights allocation process.
Applicants who wish to make use of the Department’s facilities to register, complete and submit their
applications online may visit one of the designated venues listed below. Applicants must ensure that
they bring all their relevant supporting documentation to the venue. The venues will operate from
Monday to Friday between 08h00 and 16h00 (excluding public holidays). Please note that the venues
will close at 13h00 on Fridays as well as on the day of the closing date (Tuesday, 7 December 2021).
Fishery Compliance Office, Port Nolloth

Beach Road, Port Nolloth, 8280

Monitoring & Surveillance Office, Saldanha

Van Riebeeck Street, Saldanha

Customer Service Centre, Cape Town

Martin Hammerschlag Way, Foreshore, Cape Town

Fishery Compliance Office, Hermanus

248 Stilstraat, Nuwe Hawe, Hermanus, 7299

Fishery Compliance Office, Arniston

Harbour Road, Arniston, 7280

Fisheries Research Office, Mossel Bay

86 Bland Street, Vincent Building, Mossel Bay, 6500

Marine Resource Management and MCS Office, 9 St Peters Roads, Southern Wood, East London,
East London

5201

Fishery Compliance Office, Gqebera

21 Stanley Street, Central, Gqebera, 6000

Fishery

Compliance

Office,

Mzamba,

Port Lot 147, Ramsey Avenue, Port Edward, 4295

Edward
Midmar

Environmental

Programmes

Office, Midmar Dam Wall, Howick, 3290

Howick, KZN

BARBARA DALLAS CREECY
MINISTER OF FORESTRY, FISHERIES AND THE ENVIRONMENT
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DEPARTEMENT BOSBOU, VISSERYE EN DIE OMGEWING

ALGEMENE BELEID OOR DIE TOEWYSING VAN KOMMERSIËLE VISVANGREGTE: 2021

HIERDIE BELEID MOET SAAM MET DIE TOEPASLIKE VISSERYSPESIFIEKE BELEIDE EN DIE
BELEID VIR DIE OORDRAG VAN KOMMERSIËLE VISVANGREGTE GELEES WORD
(beskikbaar by www.dffe.gov.za)
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I.

Definisies
“Aansoeker” beteken ’n Suid-Afrikaanse persoon soos in die Wet op Lewende Mariene Hulpbronne
18 van 1998 gedefinieer word wat ’n aansoek om ’n kommersiële visvangreg ingedien het
in ’n sektor-spesifieke vissery wat toegeken moet word.
“Aansoekperiode” beteken die periode wat begin met die publikasie van ’n “uitnodiging aan
belanghebbende partye om vir ’n kommersiële visvangreg in ’n visserysektor aansoek te
doen”, tot met die datum waarop die appèlowerheid finaal oor die appèlle in daardie vissery
besluit.
“Swartmense of -persoon” ingevolge die Wet op Breë Swart Ekonomiese Bemagtiging, 2003 (Wet
No. 53 van 2003) beteken swartes, bruinmense, Chinese en Indiërs wat deur geboorte of
afstamming burgers van die Republiek van Suid-Afrika is of voor 27 April 1994 of op of ná
27 April 1994 deur naturalisering burgers van die Republiek van Suid-Afrika geword het en
wat voor daardie datum daarop geregtig sou wees om burgerskap te verkry deur
naturalisering maar wat as gevolg van apartheidsbeleide verhoed is om dit te doen.
“Byvangs” beteken enige spesie wat ontskeep word benewens die teikenspesie waarvoor ’n permit
uitgereik is, soos ingevolge regulasie 1 van die MLRA Regulasies omskryf word.
“Vangsooreenkoms” beteken ’n regtens bindende ooreenkoms aangegaan tussen twee of meer
partye wat die wyse bepaal waarop ’n visvangvaartuig deur kontrakterende partye gebruik
sal word en/of die wyse waarop vangste onder kontrakterende partye verdeel sal word.
“Goeie Praktykkodes” beteken die kodes vir goeie praktyk ingevolge artikel 9(1) van die Wet op
Breë Swart Ekonomiese Bemagtiging, 2003, wat ingevolge kennisgewing 1019 in die
Staatskoerant 36928 van 11 Oktober 2013 uitgereik is, en soos gewysig deur algemene
kennisgewings wat daarna in die Staatskoerant gepubliseer is.
“Bedryfsbates” beteken bates wat binne een jaar of binne ’n normale bedryfsiklus in kontant
omgesit kan word.
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“Bedryfslaste” is ’n maatskappy se skulde of verpligtinge wat binne een jaar of binne ’n normale
bedryfsiklus betaalbaar is.
“Departement” beteken die Departement Bosbou, Visserye en die Omgewing.
“Aangewese Groep” beteken swartmense, vroue en persone met gestremdhede soos in die Wet
op Diensbillikheid, 1998 (Wet No. 55 van 1998) omskryf word.
“Eksklusiewe ekonomiese sone” beteken die eksklusiewe ekonomiese sone soos in artikel 7 van
die Wet op Maritieme Sones, 1994 (Wet No. 15 van 1994) omskryf word.
“Poging” sal in die betrokke sektor-spesifieke beleide omskryf word.
“Vissery” beteken (1) een of meer visstapels, of enige visvangbedrywighede wat op sodanige
stapels gebaseer is wat as ’n eenheid beskou kan word vir bewarings- en
bestuursdoeleindes en op grond van geografiese, biologiese, tegniese, kommersiële,
ontspannings-, ekonomiese en/of ander relevante kenmerke geïdentifiseer kan word; en (2)
enige visvangs vir sodanige stapels.
“Visvang” beteken (a) die opspoor, vang, neem of oes van vis of ’n poging om enige sodanige
bedrywigheid uit te voer; (b) uitvoer van enige ander bedrywigheid waarvan redelikerwyse
verwag kan word om tot die opspoor, vang, neem of oes van vis tot gevolg te hê; (c) plasing
van, soek na of terugvind van enige visskolingstoestel of verwante vistuig, insluitend
radiobakens; (d) enige handeling ter ondersteuning of voorbereiding van enige aktiwiteit wat
in hierdie definisie beskryf word; of (e) die gebruik van ’n vliegtuig ten opsigte van enige
bedrywigheid wat in hierdie definisie beskryf word.
“Visvangregte” beteken ’n reg om ’n spesifieke geteikende spesie vir ’n bepaalde tydperk te vang.
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“Familie” beteken ’n samelewingsgroep wat deur bloed (verwantskap), aanneming, pleegsorg of
huweliksband (burgerlike, gewoonte of godsdiens), burgerlike verbintenis of kohabitasie
verwant is, en strek verder as ’n spesifieke fisieke woonplek.
“Fronting” beteken ’n doelbewuste omseiling of gepoogde omseiling van die B-BBEE-wet en die
kodes. Fronting behels gewoonlik dat daar staatgemaak word op data of bewerings van
nakomings gegrond op wanvoorstellings van feite, hetsy gemaak deur die party wat
nakoming beweer of deur enige ander persoon.
“Vangste aan wal” beteken die getal of gewig van die vis wat na die dok of aan wal gebring word.
Vangste aan wal word gerapporteer op die punte waar die vis aan wal gebring word.
“Wet op Lewende Mariene Hulpbronne” (MLRA) beteken die Wet op Lewende Mariene
Hulpbronne 1998 (Wet No. 18 van 1998). Indien daar enige verandering van of wysiging aan
enige definisie vervat in die MLRA of die MLRA Regulasies is, geld sodanige gewysigde
definisie in hierdie beleid.
“MLRA Regulasies: beteken die regulasies wat ingevolge die Wet op Lewende Mariene
Hulpbronne uitgevaardig word.
“Minister” beteken die Minister van Bosbou, Visserye en die Omgewing, soos in artikel 1 van die
MLRA gedefinieer word.
“Nuwe toetreder” beteken ’n aansoeker wat nie gedurende die tydperk 2006 tot 2020 kommersiële
visvangregte gehou het nie.
“Papierkwota” beteken ’n aansoeker wat sy toewysing of reg sal gebruik bloot om ’n inkomste te
ontvang met geen voorneme om te belê of geen ernstige voorneme het om te deel in die
risiko of ten volle aan die sektor deel te neem nie – met ander woorde sal die kwota aan ’n
ander maatskappy of persoon verkoop of oordra1.

1

Bato Star (Pty) Ltd v Minister of Environmental Affairs and Tourism & others 2004(7) BCLR687 (CC)
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“Kwota” beteken ’n perk op die gewig van die vis wat in ’n spesifieke stapel of gebied gevang mag
word; ’n getalbeperking is ’n kwota (gewoonlik in die getal visse wat gevang mag word).
“Regtehouer” beteken ’n persoon wat ’n geldige kommersiële visvangreg het.
“Teikenspesie” beteken die spesie of spesieversamelings waarvoor visvangregte toegestaan is en
wat die primêre of beoogde vangs is in ’n spesifieke visvangsektor soos in die sektorspesifieke beleide bepaal word.
“Teiken” beteken die ontplooiing van vistuig op ’n spesifieke manier op ’n toepaslike tydstip en in
’n toepaslike ruimte om ’n spesifieke spesie of spesieversameling te vang.
“Totale Toelaatbare Vangs (TTV)” beteken die maksimum hoeveelheid vis van individuele spesies
of groepe spesies wat jaarliks of op sodanige ander tydstip as wat voorgeskryf mag word,
beskikbaar gestel word vir gekombineerde onstpannings-, kleinskaalse, kommersiële en
buitelandse vangs of die maksimum vangs wat in ooreenstemming met ’n gespesifiseerde
bestuursplan deur ’n vissery toegelaat word.
“Totale Ontplooibare/Toelaatbare Poging (TOP)” beteken die maksimum getal visvangvaartuie,
die tipe, grootte en motorkrag daarvan of die visvangmetode wat daardeur gebruik word
waarvoor lisensies of permitte om vis te vang vir individuele spesies of groepe spesies aan
visvangvaartuie uitgereik word, of die maksimum getal persone aan boord van ’n
visvangvaartuig vir wie visvanglisensies of -permitte uitgereik kan word om individuele
spesies of groepe spesies te vang of die maksimum hoeveelheid tyd en/of visvangkrag wat
toegelaat word om vis te oes. Visvangkrag sluit in grootte van vistuig, grootte van boot en
perdekrag.
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II.

Akronieme
RAF

Raadplegende Adviesforum

VPEP

Vangs per eenheid poging

OLOP

Omvattende Landelike Ontwikkelingsplan

EES

Eksklusiewe Ekonomiese Sone

VTR

Visserytransformasieraad

GGOP

Geïntegreerde Groei- en Ontwikkelingsplan

IPAP

Nywerheidsbeleidsaksieplan

MLRA

Wet op Lewende Mariene Hulpbronne, 1998 (Wet No. 18 van 1998)

MLRF

Lewende Mariene Hulpbronnefonds

NOP

Nasionale Ontwikkelingsplan

NGB

Nuwe Groeibaan

VBVB

Voorkomende Boonste Vangsbeperking

SVBO

Streeksvisserybestuursorganisasie

TTV

Totale Toelaatbare Vangs

TOP

Totale Ontplooibare Poging
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DEEL A: INLEIDING
1.

INLEIDING

1.1

Hierdie Algemene Beleid oor die Toewysing van Kommersiële Visvangregte: 2021 word deur
die Minister van Bosbou, Visserye en die Omgewing (“die Minister”) uitgereik en sal die “2021:
Algemene Beleid” genoem word.

1.2

Die doel van die 2021: Algemene Beleid is om riglyne te verskaf vir die toewysing en toestaan van
kommersiële visvangregte wat deur artikel 18 van die Wet op Lewende Mariene Hulpbronne 18 van
1998 (“die MLRA”) voorgeskryf word ten opsigte van alle visserye soos deur elke onderskeie
“Visserysektor-spesifieke beleid” aangedui word.

1.3

Die toewysing en toestaan van regte wat deur artikel 18 van die MLRA vir elke vissery bepaal word,
sal gelei word deur elke sektor-spesifieke “Visserybeleid”, wat ook die “Visserysektor-spesifieke
beleide” genoem word.

1.4

Die Algemene en Visserysektor-spesifieke beleide word gegrond op die Grondwet van die Republiek
van Suid-Afrika, 1996 (Wet No. 108 van 1996) (“die Grondwet”), die MLRA, die Wet op Breë Swart
Ekonomiese Bemagtiging, 53 van 2003 (“die B-SEB-wet”), die Wet op die Nasionale
Bemagtigingsfonds, 105 van 1998 (“die NEFA”), die Wet op die Bevordering van Administratiewe
Geregtigheid, 2000 (Wet 3 van 2000) (“die PAJA”), die Wet op Bevordering van Toegang tot Inligting,
No. 2 van 2000 (“die PAIA”), die Wet op Beskerming van Persoonlike Inligting, 2013 (“die POPI”),
die Wet op die Nasionale Argief van Suid-Afrika, 1996 (Wet No. 43 van 1996) en die belangrike
regeringsbeleide soos die Nasionale Ontwikkelingsplan (NOP), die Geïntegreerde Groei- en
Ontwikkelingsplan (GGOP) vir Landbou, Landelike Ontwikkeling en Grondhervorming, die Nuwe
Groeibaan (NGB), die 2012 Nywerheidsbeleidsaksieplan (IPAP) en die Omvattende Landelike
Ontwikkelingsplan (OLOP), asook ander tersaaklike internasionale instrumente en verdrae waaraan
Suid-Afrika deelneem, en is op die toewysing van kommersiële visvangregte van toepassing.

1.5

Die 2021: Algemene Beleid moet gelees word saam met die “Visserysektor-spesifieke beleide”
wat vir elke vissery aanvaar is.
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1.6

Die magte om kommersiële visvangregte ingevolge artikel 18 van die MLRA toe te wys en toe te
staan, is in die Minister gevestig. Die Minister kan, ingevolge artikel 79 van die MLRA, enige van die
magte wat aan haar verleen word aan enige beampte(s) van die Departement van Bosbou, Visserye
en die Omgewing (“die Departement”) delegeer om kommersiële visvangregte toe te wys en toe te
staan. Soos met alle ander gedelegeerde magte, wanneer sodanige mag(te) deur die Gedelegeerde
Owerheid uitgeoefen is, kan die Gedelegeerde Owerheid nie sy of haar besluit omkeer of wysig nie
(met ander woorde die functus officio-leerstelling is van toepassing).

2.

TOEPASSING VAN DIE 2021: ALGEMENE BELEID

2.1

Die 2021: Algemene Beleid is van toepassing op:
(a) Die toewysing van kommersiële visvangregte in die volgende kommersiële visvangsektore:
perlemoen, bodemhaai-langlyn, diepsee-stokvistreil, stokvis-handlyn, stokvis-kustreil, stokvislanglyn, marsbanker, KwaZulu-Natal-strandtreknet, KwaZulu-Natal-skaaldiertreilvangs, groot
pelagiese langlyn, netvisvangs (kiefnette en strandtreknette), oesters, Patagoniese tandvis,
seewier, klein pelagiese vis (sardien en ansjovis), Suidkus-kreef, pylinkvis, tradisionele lynvis,
tuna-paallyn, Weskus-kreef (naby die kus), Weskus-kreef (oop see), en witmossels, tensy die
sektor in ’n ander visvangsektor as die kommersiële visvangsektor bestuur word;
(b) Indien enige van die visvangsektore aan die Kleinskaalse Visvangsektor toegewys of daarheen
verskuif word, geld die Beleid vir die Kleinskaalse Visserysektor in Suid-Afrika wat op 20 Junie
2012 ingevolge Staatskoerant No. 35455 gepubliseer is en regulasies wat op Kleinskaalse
Visvangs betrekking het en op 08 Maart 2016 ingevolge Staatskoerant 39790 gepubliseer is; en
(c) nuwe visserye wat gevestig en gekommersialiseer kan word.

2.2

Die bepalings van die 2021: Algemene Beleid moet saam met die Visserysektor-spesifieke beleide
gelees word. Die bepalings van die betrokke visvangsektor-spesifieke beleid sal voorrang geniet
indien daar enige botsing tussen die bepalings van die 2021: Algemene Beleid en die Visserysektorspesifieke beleide is.
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3.

PROFIEL VAN DIE SUID-AFRIKAANSE VISSERY

3.1

Suid-Afrika het jurisdiksie oor ’n eksklusiewe ekonomiese sone (EES) wat 1 071 883 km2 dek. Die
EES het belangrike mariene hulpbronne, insluitend visserye. Visvang word tot Suid-Afrikaanse
vaartuie beperk. Suid-Afrika se kuslyn strek vanaf die Oranjerivier (woestyngrens met Namibië aan
die weskus) suidwaarts om die punt van Afrika, en noordoos tot by die grens met Mosambiek, en is
ongeveer 3 000 km lank. Die oseanografie om Suid-Afrika is een van die mees komplekse en
veranderlike in die wêreld. Dit word in wese deur twee hoofdryfkragte beïnvloed, naamlik die
snelvloeiende Agulhasstroom aan die oos- en suidkus, en die koue, voedingstof-ryke
Benguelastroom aan die oosgrens langs die weskus.

3.2

Ingevolge

die

skrif

oor

Suid-Afrikaanse

Visserye

en

die

SAOG-EU

Ekonomiese

Vennootskapsooreenkoms: 2017 dra die Suid-Afrikaanse visserysektor minder as 1% van die totale
bruto binnelandse produk (BBP) en 5% van die Wes-Kaap se provinsiale BBP by, maar dit is ’n uiters
strategiese sektor vir voedselsekerheid, indiensneming en omgewingsimpak. Visseryhulpbronne is
selfhernubaar, en indien dit goed bestuur word, is die duur daarvan feitlik onbeperk. Die SuidAfrikaanse visserysektor is ongeveer R8 miljard per jaar werd, het 28 000 mense regstreeks in diens,
en is ’n goeie bron van proteïen.
3.3

Hulle moet dus met aanpassings van beleide oor navorsing en bestuur op groot en blywende
veranderings in die verspreiding en talrykheid van hulpbronne reageer. Dit sluit regtetoewysings, die
seisoenale vasstelling van volhoubare TTV’s en TOP’s, en die ontwikkeling van
bedryfsbestuursprosedures (BBP’s) in wat aanpasbaar genoeg is om moontlike skommelings in
talrykheid en moontlik ander faktore soos klimaatsverandering in ag te neem. Suksesvolle
aansoekers ontvang die reg om kommersiële of kleinskaalse visvang te onderneem, by marikultuur
betrokke te raak of ’n visverwerkingsonderneming ingevolge die bepalings van artikel 18 van die
MLRA te bedryf. Wêreldwye TTV’s of TOP’s, of ’n kombinasie daarvan, word ingevolge die bepalings
van artikel 14 van die MLRA bepaal en aan bestaande visvangsektore toegewys, en die kommersiële
TTV’s of TOP’s word daarna proporsioneel aan bestaande kommersiële regtehouers toegewys.
Regtehouers ontvang ook jaarliks ingevolge die bepalings van artikel 13 van die MLRA permitte om
hulle regte uit te oefen, onderhewig daaraan dat hulle voldoen aan die tersaaklike voorwaardes wat
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in daardie permit deur die Minister bepaal word. Die uitreiking van toekomstige permitte kan geweier
word indien daar nie aan sodanige permitvoorwaardes voldoen word nie.
3.4

Die uitdaging om die MLRA te implementeer, is om Suid-Afrika se visserye te hervorm om
rasseverteenwoordiging te balanseer en die behoefte om die maatskaplike en ekonomiese voordele
van visseryhulpbronne te verhoog en te balanseer met die eindige aard van die hulpbron en die
behoefte om volhoubaarheid vir toekomstige geslagte te verseker. Die visvangbedryf is sedertdien
hervorm deur ingevolge die bepalings van artikel 18 van die MLRA aan ’n aantal nuwe toetreders of
histories-benadeelde persone die reg van toegang tot die meeste kommersiële visserye te gee.
Verskeie visvangmaatskappye het ook deur breë swart ekonomiese bemagtiging (B-SEB) en
diensbillikheidspraktyke intern getransformeer om rasverteenwoordigend te word, maar die proses
om die visvangbedryf te hervorm, duur as ’n onvoltooide taak voort.

3.5

Volgens die 2020-verslag oor die status van die Suid-Afrikaanse mariene visseryhulpbronne word
61% van mariene visseryhulpbronnevoorrade nie as kommerwekkend beskou nie (blou en groen
kategorie), terwyl 39% van die voorrade kommerwekkend is (oranje en rooi kategorie). Hierdie syfers
dui ’n verbetering oor die afgelope agt (8) jaar aan, met 46% van die voorrade wat in 2012 nie as
kommerwekkend beskou is nie, 49% in 2014 en 52% in 2016. Die besonderhede van elke
kommersiële visseryprofiel kan in die Visserysektor-spesifieke beleide gevind word.

4.

DOEL EN DOELWITTE

4.1

Die doel en doelwitte van die 2021: Algemene Beleid, saam met die Visserysektor-spesifieke
beleide, is om uitvoering te gee aan doelwitte van die MLRA wat in artikel 2 van die MLRA gelys
word en wat almal vir die toewysing en toestaan van kommersiële visvangregte relevant is.

4.2

Hierdie beleid erken die behoefte om die optimale, langtermyn- en regverdigbare gebruik van
lewende mariene hulpbronne te verseker ten einde volhoubare ontwikkeling van die visvangsektor
te verseker om inklusiewe ekonomiese groei te bewerkstellig, die doelwitte en beginsels wat in artikel
2 van die MLRA gelys word deur die Lewende Mariene Hulpbronnefonds (MLRF) te bereik en
volhoubare indiensneming te skep wat met die ontwikkelingsdoelwitte van die nasionale regering
ooreenstem. Ingevolge die Wet op Lewende Mariene Hulpbronne, 1998 is die verantwoordelike
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owerhede verplig om optimale benutting en ekologies volhoubare ontwikkeling van lewende mariene
hulpbronne te bereik; mariene lewende hulpbronne vir die huidige en toekomstige geslagte te
bewaar; voorkomende benaderings ten opsigte van die bestuur en ontwikkeling van mariene
hulpbronne toe te pas; lewende mariene hulpbronne te benut om ekonomiese groei,
mensehulpbronontwikkeling, kapasiteitbou in vissery- en marikultuursektore, werkskepping en ’n
stewige ekologiese balans te bewerkstellig wat met die ontwikkelingsdoelwitte van die nasionale
regering ooreenstem; die ekostelsel as geheel te beskerm, insluitend spesies wat nie vir ontginning
geteiken word nie; mariene biodiversiteit te beskerm en mariene besoedeling te beperk.
4.3

Die beleid probeer om op grond van die beste beskikbare wetenskaplike beginsels en internasionale
beste praktyk die volhoubare gebruik van lewende mariene hulpbronne te verseker. Dit word
hoofsaaklik gedoen deur ’n Totale Toelaatbare Vangs (TTV) per geteikende spesie of spesiegroep
in ’n spesifieke gebied, ’n Totale Ontplooibare Poging (TOP) van eenhede tyd wat aan visvang
bestee word, vistuig, vaartuie of vissers, of ander bestuursinstrumente (soos Voorkomende Boonste
Vangsbeperking (VBVB)) of ’n kombinasie daarvan vas te stel. Die lys van teikenspesies, asook die
byvangsbeperkings vir spesies wat spesifiek kommerwekkend is, sal in die sektor-spesifieke beleide
en tersaaklike permitvoorwaardes gespesifiseer word. Bestuursmaatreëls vir byvangsspesies wat
van bewaringsbelang en eie aan ’n individuele vissery is, sal in die onderskeie sektor-spesifieke
beleide uiteengesit word.

4.4

Hierdie hoeveelhede of maatreëls wat in paragraaf 4.3 uiteengesit word, sal primêr oorweeg word
voordat visvangregte toegewys word ten einde oorkapasiteit, oorbenutting en konflik onder
hulpbrongebruikers te voorkom terwyl voedselsekerheid, doeltreffende bestuur, volhoubare groei en
stabiliteit verbeter word.

4.5

Die transformasie van die visvangbedryf is ’n grondwetlike en wetgewende imperatief. Die
vernaamste manier waarop die transformasie van die Suid-Afrikaanse visvangbedryf bevorder word,
is die Wet op Lewende Mariene Hulpbronne van 1998 (MLRA).
4.5.1

Die Minister en enige staatsorgaan moet in die uitoefening van enige mag ingevolge die
MLRA rekening hou met gestipuleerde doelwitte en beginsels, insluitend die behoefte om
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die visvangbedryf te herstruktureer om historiese wanbalanse te hanteer en billikheid in die
visvangbedryf te bereik.
4.4.2 Die Wet op Breë Swart Ekonomiese Bemagtiging, Wet 53 van 2003 (die BSEB-wet) stel ’n
wetgewende raamwerk daar vir die bevordering van swart ekonomiese bemagtiging, en die
bepalings hiervan, insluitend die kodes van goeie praktyk oor swart ekonomiese bemagtiging,
sal in die toepassing van hierdie beleid in ag geneem word.
4.4.3 Die 2021: Algemene Beleid probeer om die grondwetlike doelwitte waarna daar in 4.4.1 en
4.4.2 verwys word, toe te pas en die vlakke van transformasie wat reeds in die visvangbedryf
bereik is, te verbeter.

DEEL B: TOEWYSINGSPROSES VIR KOMMERSIËLE VISVANGREGTE
5.

AANSOEK OM KOMMERSIËLE VISVANGREGTE

5.1

Spanne
Die Minister of Gedelegeerde Owerheid kan spanne en/of komitees aanstel om met die bestuur en
implementering van die toewysingsproses van kommersiële visvangregte te help.

5.2

Beleide en aansoekvorms
5.2.1

Die Minister sal in die openbaar die wyse aankondig waarop daar oor die beleide en
aansoekvorms vir die toewysing van kommersiële visvangregte gekonsulteer sal word, en
oor hoe aansoekvorms versprei en ingedien sal word.

5.2.2

Die aansoekers moet seker maak dat hulle aan alle vereistes voldoen voordat hulle
aansoekvorms invul en indien.

5.2.3

Dit is die verantwoordelikheid van alle voornemende aansoekers om seker te maak dat hulle
aansoeke behoorlik ingevul en betyds ingedien word.

5.2.4

Geen laat aansoeke sal aanvaar word nie.
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5.3

Aansoekgelde
5.3.1

Toepaslike gelde is in die Staatskoerant No. 39451, Volume No. 605, 25 November 2015,
ingevolge artikel 25 van die MLRA afsonderlik gepubliseer.

5.3.2

Aansoekers moet die aansoekgelde aan die Lewende Mariene Hulpbronnefonds betaal
voordat hulle aansoekvorm ingedien word, en bewys van betaling moet saam met die
aansoekvorm ingedien word wanneer daar om ’n visvangreg aansoek gedoen word.
Bankbesonderhede is soos volg:
Rekeninghouer: Lewende Mariene Hulpbronnefonds
Banknaam: Eerste Nasionale Bank
Rekeningnommer: 62123256382
Takkode: 210554
Verwysingsnommer: [Aansoeker moet die aansoeknommer van die
kommersiële visvangreg invoeg]

5.3.3

Die aansoekgeld is nie terugbetaalbaar nie, buiten waar daar redelike gronde vir
terugbetaling is.

5.4

Bestuur van aansoeke
5.4.1

’n Rekord van alle aansoeke wat ontvang word, sal deur die Departement gehou word.

5.4.2

Die aansoeke sal op grond van die kategorieë van die aansoeker vir elke vissery volgens
visserysektor gesorteer en gekategoriseer word. Aansoeke sal in entiteite en individuele
aansoekers gesorteer word.

5.4.3

Daardie aansoekers wat regte hou in die vissery waarvoor hulle weer aansoek doen tydens
die tydperk 2006 tot 2020, kan as Kategorie A-aansoekers beskou word. Aansoekers wat
regte gehou het in ander sektore as die vissery waarvoor hulle in die tydperk 2006 tot 2020
aansoek doen, kan as Kategorie B-aansoekers beskou word. Aansoekers wat nie in die
tydperk 2006 tot 2020 kommersiële visvangregte gehou het nie, kan as Kategorie C-
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aansoekers beskou word. Die derde kategorie word ook “nuwe toetrede-aansoekers”
genoem.
5.4.4

Aansoeke van individuele aansoekers wat oorlede is tydens die evalueringsproses van die
aansoeke en voordat daar besluit is oor ’n reg om by ’n kommersiële visvangsaktiwiteit in ’n
visvangsektor betrokke te raak, sal nie geëvalueer word nie. Indien ’n aansoeker oorlede is
nadat die reg toegestaan is, kan slegs ’n eksekuteur of Meestersverteenwoordiger wie se
aanstelling deur die Meester van die Hoë Hof bevestig is die bates en laste van die oorledene
se boedel hanteer.

5.4.5

Familielede van die oorlede aansoeker moet die Departement binne 30 dae skriftelik in
kennis stel nadat sodanige aansoeker oorlede is.

5.4.6

Die aansoeke sal ingevolge die uitsluitings- en balanserende kriteria deur die Departement
geëvalueer word.

6.

UITSLUITINGSKRITERIA
Die volgende uitsluitingskriteria sal op alle aansoeke vir ’n reg in elkeen van die visserye van
toepassing wees.

6.1

Onbehoorlike indieningskriteria
Aansoeke wat onbehoorlik ingedien is soos in 6.1.1 en 6.1.2 gemeld word, kan uitgesluit word, terwyl
aansoeke wat onbehoorlik ingedien is soos in 6.1.3 – 6.1.8 gemeld word, uitgesluit sal word. Die
Gedelegeerde Owerheid het geen diskresie om aansoeke te kondoneer wat nie aan 6.1.3 – 6.1.8
voldoen nie.
’n Aansoek sal geag woord onbehoorlik ingedien te wees en uitgesluit word indien –
6.1.1

’n aansoeker sy of haar aansoek ná die gestelde sperdatum en -tyd vir die indiening van die
aansoek indien;

6.1.2

’n aansoeker nie die volle voorgeskrewe aansoekgelde betyds betaal het nie;
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6.1.3

’n aansoeker sy of haar aansoek indien sonder om die voorgeskrewe aansoekvorm te
gebruik en sy of haar aansoek strydig met die instruksies van die Departement indien, met
ander woorde soos per faks, e-pos of pos;

6.1.4

’n aansoeker nie ’n Suid-Afrikaanse persoon is nie;

6.1.5

’n aansoek deur ’n gederegistreerde regspersoon ingedien word;

6.1.6

die aansoeker nie aan belastingnakomingsvereistes voldoen nie;

6.1.7

’n aansoek nie deur die aansoeker of sy of haar gemagtigde verteenwoordiger ingedien word
nie; en

6.1.8
6.2

’n individuele aansoeker jonger as 18 jaar is.

Kriteria vir wesenlik gebrekkige aansoeke
Aansoeke wat wesenlik gebrekkig is, sal uitgesluit word. Die Gedelegeerde Owerheid het geen
diskresie om die insluiting te kondoneer van aansoeke wat wesenlik gebrekkig is nie.
’n Aansoek sal geag word wesenlik gebrekkig te wees en uitgesluit word indien –
6.2.1

’n aansoeker of die aansoeker se gemagtigde verteenwoordiger nie die aansoekvorm
onderteken het nie;

6.2.2

die aansoeker meer as een aansoek vir ’n reg in dieselfde visvangsektor indien;

6.2.3

die aansoeker vals en/of misleidende inligting of vals dokumentasie indien;

6.2.4

die aansoeker versuim om wesenlike inligting vir doeleindes van die evaluering van sy of
haar aansoek openbaar te maak.

6.3

Kriteria vir aansoeke wat nie aan vereistes voldoen nie
’n Aansoek kan voorts uitgesluit word indien –
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6.3.1 ’n aansoeker of enige van sy gemagtigde personeel/verteenwoordiger(s) poog om die
Gedelegeerde Owerheid of Minister onbehoorlik te beïnvloed ten opsigte van sy aansoek
(byvoorbeeld ’n aansoeker probeer om regstreeks met die Minister of Gedelegeerde Owerheid
te kommunikeer oor die aansoek).
6.3.2

’n aansoeker of enige van sy direkteure, trustees, senior bestuur, aandeelhouers of lede
(waar sodanige aandeelhouding of ledebelang meer as 10% oorskry) of skippers ’n
pleitonderhandeling ingevolge artikel 105A van die Strafproseswet, Wet 51 van 1977,
aangegaan het vir ’n oortreding van die MLRA, die regulasies of permitvoorwaardes en tot
gevangenisstraf gevonnis is, sonder die keuse van ’n boete. Die besonderhede van die
tydperk van uitsluiting sal in die Visserysektor-spesifieke beleide aangedui word;

6.3.3

’n aansoeker of enige van sy direkteure, trustees, senior bestuur, aandeelhouers of lede
(waar sodanige aandeelhouding of ledebelang meer as 10% oorskry) of skippers sedert die
tydperk wat in die Visserysektor-spesifieke beleide ingevolge die MLRA of sy regulasies of
permitvoorwaardes skuldig bevind is (byvoorbeeld ’n aansoeker of enige van sy direkteure,
trustees, senior bestuur, aandeelhouers of lede (waar sodanige aandeelhouding of
ledebelang meer as 10% oorskry) of skippers is skuldig bevind aan meer as twee oortredings
en tot ’n boete van R5 000 of gevangenisstraf sonder die opsie van die boete gevonnis);

6.3.4

’n aansoeker se bate aan die Staat verbeur is vir ’n oortreding van ’n bepaling van die

MLRA2;
6.3.5

’n aansoeker se visvangreg of permit gekanselleer of teruggetrek is vir ’n tydperk wat in die
Visserysektor-spesifieke beleide omskryf word. Indien ’n visvangreg of permit gekanselleer
of herroep is, word die besluit van die Minister of die Gedelegeerde Owerheid opgeskort
hangende die uitkoms van die appèl.

6.4

Papierkwotarisiko’s

Die Gedelegeerde Owerheid sal bepaal of die aansoeker deur ’n geregshof beveel is om ’n bate te verbeur. Slegs in gevalle van verbeuring van ’n bate wat deur ’n hof beveel is, sal ’n aansoeker
ingevolge hierdie tellingkriterium gepenaliseer word.
2
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6.4.1

’n Aansoeker sal as ’n papierkwotarisiko beskou word en kan uitgesluit word indien hulle –

a) versuim om die volgende te verskaf:
i) Bankstate en/of bewys van bankstate
ii) Finansiële state
iii) Aansoekers se lys van produktiewe bates wat op die visvangbedryf betrekking het
iv) Bewys van versekeringsdekking wat deur die aansoeker gehou word
v) Lys en besonderhede van werknemers wat in die aansoeker se diens is
vi) Uitvoerpermitte wat deur die aansoeker gehou word
vii) Gedetailleerde sakeplan insluitend visvangplan vir aansoeker se visvangbesigheid.
b) nog nooit regstreeks by die vangs, verwerking en bemarking van hulle vis betrokke was in die
tydperk waarin hulle ’n reg gehou het in die sektor waarvoor hulle aansoek doen nie.
c) nie in die tydperk waarin hulle ’n reg gehou het in die sektor waarvoor hulle om ’n vangspermit
aansoek gedoen het nie;
d) nie in die tydperk waarin hulle ’n reg gehou het in die sektor waarvoor hulle aansoek doen enige vis
ontskeep het nie;
e) nie enige vis sal vang en ontskeep nie.
(Dit is belangrik om daarop te let dat aansoekers slegs bogemelde inligting moet indien waar
sodanige inligting/dokumente op hulle van toepassing is. Indien ’n aansoeker byvoorbeeld nie vis
uitvoer nie, hoef die aansoeker nie ’n uitvoerpermit in te dien nie.)
6.4.2

’n aansoeker sal soos volg deur die Gedelegeerde Owerheid geag word ’n papierkwotarisiko te wees
soos deur die 2021: Algemene Beleid omskryf word:
a) Indien dit uit die aansoek blyk dat die regtehoueraansoeker versuim om ’n substantiewe belang te
toon by die ontginning, verwerking en/of bemarking van die visvangreg wat gehou word of wat
toegewys moet word. Ten einde vas te stel of die regtehoueraansoeker ’n papierkwotarisiko inhou,
sal die volgende in ag geneem word:
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(i)

Kumulatiewe optrede van die regtehoueraansoeker oor die tydperk van die reg wat
toegewys word.

(ii)

Regtehoueraansoekers wat versuim om in werk, die oes van hulle visvangreg(te),
die verwerking en veredeling van vis en/of die bemarking en verkoop van hulle vis
te belê.

b) Indien dit uit die aansoek blyk dat die regtehoueraansoeker geen ernstige voorneme het om die
risiko te deel om ten volle aan die sektor deel te neem nie, veral as daar ’n gevaar bestaan dat ’n
aansoeker nie aansoek gedoen het om die bedryf te betree nie maar om die een of ander finansiële
voordeel te trek sonder regstreekse betrokkenheid by die hoofaktiwiteite wat verband hou met die
ontginning van die reg wat toegeken kan word. Ten einde te bepaal of ’n aansoeker so ’n
papierkwotarisiko inhou, sal die aansoeker se bates en toegang tot kapitaal en sy finansiële en
sakebeplanning en verbintenisse oorweeg word. Die Gedelegeerde Owerheid moet probeer om te
voorkom dat papierkwota-aansoekers die visvangbedryf betree omdat papierkwotas die doelwitte
van die kommersiële visvangregtetoewysingsproses ondermyn en omseil.
6.4.3 Die Gedelegeerde Owerheid moet alle redelike stappe doen om papierkwota-aansoekers te verwyder
aan wie dalk kommersiële visvangregte toegeken is. Die Gedelegeerde Owerheid sal aansoekers
aan wie kommersiële visvangregte toegestaan is maar wat swak of geen prestasierekords toon nie,
gekombineer met geen belegging of regstreekse betrokkenheid by die visvangbedryf nie, as
papierkwota-aansoekers beskou.
6.4.4 Die Gedelegeerde Owerheid sal ook aansoekers wat as ’n front vir ander begunstigdes beskou word
as “papierkwotarisiko-aansoekers” uitsluit. Fronting kom voor wanneer ’n aansoek deur ’n ander
entiteit met nakoming ingedien word ten einde ’n beleidsdoelwit te omseil. Dit behels gewoonlik dat
daar staatgemaak word op data of bewerings van nakoming gegrond op wanvoorstellings van feite,
hetsy gemaak deur die party wat nakoming beweer of deur enige ander persoon. ’n Voorbeeld is ’n
aansoek wat gemaak word deur ’n oënskynlik getransformeerde entiteit met die bedoeling dat die
hoofvoordele sal vloei na ’n ongetransformeerde entiteit of individue wat nie aangewese persone is
nie. ’n Ander voorbeeld is wanneer ’n buitelandse entiteit of individu met die Suid-Afrikaanse persoon
saamspan deur nie die werklike eienaar(s) van die vaartuig te verklaar wat die aansoeker as sy of

Algemene Beleid oor die Toewysing van Kommersiële Visvangregte: 2021

Bladsy 19

haar vaartuig verklaar het terwyl die aansoek ingedien is vir ’n reg nie en sodoende die
regtetoewysingsproses ondergrawe.
6.4.5

Die Departement sal uiteindelik artikel 28-verrigtinge ingevolge die MLRA instel teen regtehouers
wat papierkwotahouers of fronte blyk te wees.

6.4.6

Die Departement kan kommersiële visvangregte herroep wat gehou word deur regtehouers wat
versuim om hulle regte te benut in die eerste twee jaar nadat hulle regte toegestaan is.

6.4.7

’n Aansoeker versuim het om enige van sy of haar visvangregte te benut in dieselfde visvangsektor
waarin daar om ’n reg aansoek gedoen is gedurende die tydperk van die kommersiële visvangreg
wat in LTRAMP2005 en FRAP 2013 aan hom of haar toegeken is.3

7.

BALANSERINGSKRITERIA
Aansoeke wat die uitsluitingskriteria slaag, sal verder geëvalueer word en aan geweegde
tellingkriteria of balanseringskriteria onderwerp word om die suksesvolle aansoekers in elkeen van
die visvangsektore te bepaal. Wegings- en tellingkriteria sal vir aansoekers in Kategorie A, B en C
ontwikkel en ontwerp word. Die weging per kriterium sal gestel word op ’n persentasie wat gegrond
word op die belangrikheid daarvan om te verseker dat die doelwitte soos in hoofstuk 4 uiteengesit
word, nagekom word. Die kriteria wat geweeg en getel moet word, is die volgende:

7.1

Balanseringskriteria: Kategorie A/vorige regtehoueraansoekers
Aansoekers sal in ooreenstemming met die sektor-spesifieke beleide en hulle aansoekvorm ’n
geweegde telling ontvang wat gegrond word op: –
7.1.1

Multisektorbetrokkenheid
(a)

Die getal visvangsektore waarby die aansoeker betrokke is en die aansoeker se
betrokkenheid by ander visvangsektore as die visvangsektor waarvoor hulle aansoek
doen, kan ook vir die doeleindes van die prioritisering van die uitbreiding van toegang,

Vorige regtehoueraansoekers wat versuim het om enige ontskepings in die langtermynperiode (2007–2020) aan te teken, sal uitgesluit word omdat
hulle ten opsigte van ’n noodsaaklike vereiste misluk het.
3
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transformasie en inklusiewe ekonomiese ontwikkeling van die Suid-Afrikaanse
visvangbedryf oorweeg word.
(b)
7.1.2

Die grootte van die toewysing in die sektore waarin hulle ’n reg hou.

Visvangervaring en -kennis
(a)

die aantal jare waarvoor die aansoeker ’n kommersiële visvangreg hou in die sektor
waarin hy of sy om ’n reg aansoek doen;

(b)

die aantal jare waarvoor die aansoeker kommersiële visvangregte hou in ander
visvangsektore as die visvangsektor waarin hy of sy om ’n reg aansoek doen; en

(c)

die aantal jare wat die aansoeker by die Suid-Afrikaanse visvangbedryf-waardeketting
(vangs, verwerking, bemarking en bestuur van finansies) betrokke is.

7.1.3

Belegging
(a)

Billike waarde van die produktiewe niebedryfsvisvang- en visseryverwante laste en
bates wat in die naam van die aansoeke geregistreer is. Die langtermyn-bates
en -laste wat in die besigheid gebruik word, word as niebedryfs omskryf – daar word
nie verwag dat dit binne een jaar ontvang of betaal word nie. Die niebedryfsbates sluit
in maar word nie beperk nie tot eiendom, masjinerie en toerusting (insluitend ’n
vaartuig), beleggingseiendom, ontasbare bates en beleggings wat met behulp van die
ekwiteitsmetode gewaardeer word.

(b)

Billike waarde van die produktiewe bedryfsvisvang- en visseryverwante laste en bates
wat in die naam van die aansoeker geregistreer is. Bedryfsbates en -laste is kort
termyn en sirkuleer as deel van die besigheid se bedryfsiklus. Daar word veronderstel
dat dit binne ’n jaar ontvang of in kontant betaal word. Die bedryfsbates sluit in maar
word nie beperk nie tot voorraad, handels- en ander debiteure, kontant en
kontantekwivalente.

7.1.4

Vertroue
(a)

Afhangend van ’n aansoeker se aansoekvorm sal ’n geweegde telling aan aansoekers
toegeken word op grond van –
(i)

die persentasie (%) inkomste wat uit ’n visvangsektor/e in Suid-Afrika verkry
word; en
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(ii)

die persentasie (%) inkomste wat uit ’n visvangsektor/e buite Suid-Afrika
verkry word.

7.1.5

Nakoming
(a)

Afhangend van ’n aansoeker se aansoekvorm sal ’n geweegde telling aan aansoekers
toegeken word op grond daarvan of –
(i)

Geringe oortredings: - die aansoeker is skuldig bevind aan ’n oortreding
ingevolge die MLRA of die regulasies of permitvoorwaardes in die periode
soos in die Visserysektor-spesifieke beleide bepaal word.

(ii)

Geringe oortredings: - die aansoeker het slegs ’n boete as erkenning van
skuld betaal vir ’n oortreding ingevolge die MLRA of die regulasies of
permitvoorwaardes in die periode soos in die Visserysektor-spesifieke beleide
bepaal word. Hierdie soort oortredings sal in die vergelykende
balanseringsfase tot ’n geringe tellingboete lei.

(iii)

Geringe oortredings: -’n aansoeker se visvangreg of permit is opgeskort of
verlaag vir ’n tydperk wat in die Visserysektor-spesifieke beleide omskryf
word.

(iv) Wesenlike oortredings: - die aansoeker het ingevolge die Strafproseswet 51
van 1977 ’n pleitonderhandeling aangegaan vir ’n oortreding ingevolge die
MLRA of die regulasies of permitvoorwaardes in die periode soos in die
Visserysektor-spesifieke beleide bepaal word. Hierdie soort oortredings sal in
die geval van ’n enkele oortreding in die vergelykende balanseringsfase tot ’n
wesenlike tellingboete lei. In die geval van herhaaldelike oortredings van die
MLRA deur die aansoeker sal die aansoeker uitgesluit word.
(v)

Wesenlike oortredings: - daar is ingevolge die MLRA op die aansoeker se
visvangvaartuig, motorvoertuig, perseel of enige van die aansoeker se bates
beslag gelê of dit is ingevolge die Wet op die Voorkoming van
Georganiseerde Misdaad 121 van 1998 verbeurd verklaar in die periode soos
in die Visserysektor-spesifieke beleide bepaal word. Hierdie soort oortredings
sal in die geval van ’n enkele oortreding in die vergelykende balanseringsfase
tot ’n wesenlike tellingboete/s lei. In die geval van herhaaldelike oortredings
van die MLRA deur die aansoeker sal die aansoeker uitgesluit word.
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(b)

Aansoekers met hangende regsgedinge sal op dieselfde manier as alle ander
aansoekers geassesseer en geëvalueer word. Indien hierdie aansoekers suksesvol
is, sal die regte toegestaan word, maar voorbehou word in afwagting van die
afhandeling van sodanige gedinge. Indien die aansoeker suksesvol is met die
regsgedinge, sal die aansoeker toegelaat word om die reg uit te oefen. Indien die
regsgedinge onsuksesvol is, sal die reg pro rata onder alle ander suksesvolle
aansoekers in dieselfde kategorie verdeel word.

7.1.6

Toegang tot geskikte vaartuig
(a)

Aansoekers sal in ooreenstemming met hulle aansoekvorm en die sektor-spesifieke
beleid ’n geweegde telling ontvang wat gegrond word daarop of –
(i)

die aansoeker ’n geskikte vaartuig besit of toegang daartoe het; en

(ii)

die aansoeker se genomineerde vaartuie ingevolge die Handelskeepvaartwet
57 van 1951, die Wet op die Suid-Afrikaanse Maritieme Veiligheidsowerheid
(“SAMSA”) 5 van 1998, die Wet op Seeverkeer 2 van 1981 en die Regulasies
daarvan aan spesifikasies vir veiligheid ter see en vaartuie voldoen.

(b)

’n Geskikte vaartuig sal in die toepaslike visvangsektor-spesifieke beleid beskryf word,
maar enige vaartuig wat in die Suid-Afrikaanse visvangbedryf wil werk, moet:
(i)

’n vaartuig onder die Suid-Afrikaanse vlag wees (tensy ’n uitsondering in ’n
visvangsektor-spesifieke beleid gemaak word);

(ii)

met ’n departementeel-goedgekeurde en werkende vaartuigmoniteringstelsel
(VMS) toegerus wees (tensy dit deur die Departement vrygestel word);

(iii)

by die Suid-Afrikaanse Maritieme Veiligheidsowerheid (SAMSA) as geskik vir
visvang geregistreer wees; en

(iv) nie negatief op enige Streeksvisserybestuursorganisasie (SVBO) se lys en/of
ooreenkomste aangedui word nie.
7.1.7

Visvangprestasie
(a)

Afhangend van ’n aansoeker se aansoekvorm sal ’n geweegde telling aan aansoekers
toegeken word op grond van –
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(i)

die getal visvangseisoene waarin die aansoeker sy of haar reg uitgeoefen het
om ’n kommersiële visvangsaktiwiteit te onderneem in die visvangsektor
waarvoor die aansoeker vir die hertoewysing van die reg aansoek gedoen
het.

(ii)

die verhouding van die vangs wat die aansoeker ontskeep het in die
visvangsektor waarvoor die aansoeker aansoek gedoen het.

(iii)

oor-oes en onder-oes van hulle toewysings in enige visvangseisoen en in die
finale seisoen voor die toewysing van kommersiële visvangregte deur meer
as ’n sekere persentasie wat in die Visserysektor-spesifieke beleid bepaal
word.

7.1.8

Transformasie

(a)

Die aansoeker se BSEB-verifiëringsertifikaat wat geldig is op die datum van indiening van
die aansoek sal as die basis vir die toekenning van die aansoeker se transformasieprofiel
gebruik word. Bykomende oorweging sal gegee word aan die areas wat hieronder aangedui
word op voorwaarde dat enige sodanige oorweging nie strydig is met die BSEB-wet en sy
kodes van goeie praktyk nie.

(b)

In die regtetoewysingsproses sal die ras, geslag en ouderdom van aansoekers, en in die
geval van regspersone, die ras, geslag en ouderdom van die aansoeker se aandeelhouers
of lede, bestuur, verskaffers en arbeidsmag, ook in ag geneem word. Korporatiewe
maatskaplike belegging sal voorts ook in aanmerking geneem word.

(c)

Slegs voordelige eienaarskap van aansoekers deur histories-benadeelde persone in die
vorm van onbeperkte stemreg en ekonomiese belang wat met ekwiteitseienaarskap verband
hou, sal geëvalueer en in aanmerking geneem word.

(d)

Punte sal toegeken word aan aansoekers wat daarin geslaag het om hulle werknemers deur
werknemereienaarskapskemas te bemagtig, met dien verstande dat aansoekers moet kan
demonstreer dat die werknemers werklike voordele (soos dividende en gesamentlike
bestuur) uit die skema verkry het en dat sodanige voordele bevestig kan word. Die getal
histories-benadeelde persone in die senior of uitvoerende bestuur van ’n aansoeker se
visvangsake-entiteit sal in ag geneem word. Senior of uitvoerende bestuur beskryf gewoonlik
daardie persone wat daarvoor verantwoordelik is om die strategiese aktiwiteite van die
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maatskappy te lei en wat regstreeks aan óf die besturende direkteur óf die direksie
rapporteer.
(e)

Wanneer aansoeke geëvalueer en bepunt word, en wanneer gedeeltes van die TTV aan
suksesvolle aansoekers toegeken word, kan die Gedelegeerde Owerheid op grond van
transformasiekriteria

aan

aansoekers

voorkeur

gee.

Wanneer

’n

telling

vir

transformasiekriteria toegeken word, of gedeeltes van die TTV toegewys word, kan die
Gedelegeerde Owerheid die volgende in ag neem: sensusstatistiek of ander inligting wat
deur Statistieke SA oor die samestelling van die bevolking van Suid-Afrika verskaf word, en
die persentasie van daardie bevolking wat uit verskillende demografiese groepe bestaan;
die behoefte om die erkenning van en histories-benadeelde persone (HBP’s) se
betekenisvolle en regverdigbare deelname aan die visvangbedryf te verseker en die kodes
van goeie praktyk ingevolge die Wysigingswet op Breë Swart Ekonomiese Bemagtiging.
(f)

Aansoekers sal in ooreenstemming met die sektor-spesifieke beleide en hulle aansoekvorm
’n geweegde telling ontvang wat gegrond word op –
(i)

aansoeker se profiel ten opsigte van ras, geslag en ouderdom vir individue;

(ii)

aansoeker se swarteienaarskapsprofiel vir maatskappye;

(iii)

aansoeker se bemagtigingsprofiel en werknemerdiensrekord ten opsigte van
swartmense, vroue, jongmense, persone met gestremdhede en jare diens;

(iv) die persentasie van die HBP-loonrekeking van die totale loonrekening;
(v)

dividende wat aan die aandeelhouers of lede betaal word en die gemiddelde finansiële
vloei na die begunstigdes, insluitend uiteensetting van ras en geslag van begunstigdes;

(vi) dividende wat aan die werknemertrust betaal word en die gemiddelde finansiële vloei
na die begunstigdes, insluitend uiteensetting van ras en geslag van begunstigdes;
(vii) die persentasie van die aansoeker se omset wat aan korporatiewe maatskaplike
belegging bestee word;
(viii) of die aansoeker goedere/dienste verkry van maatskappye wat in meerderheid swart
besit is;
(ix) of die aansoeker ’n aangewese werkgewer is soos in artikel 1 van die Wet op
Diensbillikheid 55 van 1998 omskryf word;
(x)

of die aansoeker aan die Wet op Diensbillikheid 55 van 1998 voldoen;
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(xi) of die aansoeker ’n diensbillikheidsplan ontwikkel het;
(xii) of die aansoeker aan die Wet op Vaardigheidsontwikkeling 97 van 1998 voldoen;
(xiii) of die aansoeker ingevolge die Wet op Vaardigheidsontwikkelingsheffings 9 van 1999
heffings betaal;
(xiv) of die aansoeker ’n vaardigheidsontwikkelingsfasiliteerder aangestel het;
(xv) bevestiging van die SETA waar die aansoeker geregistreer is van die aansoeker se
verpligte toekenningsgeskiedenis;
(xvi) of die aansoeker aan leerlingskap deelneem deur die SETA se bewys van
leerlingskapregistrasie in te dien;
(xvii) of die aansoeker met ondernemingsontwikkelingsprojekte begin het om die verbetering
van swart eienaarskap, bestuur en vaardighede in nuwe sakeondernemings te hanteer,
wat beleggingsprogramme en toegang tot finansiering insluit;
(xviii) die werklike bedrag en persentasie wat aan goedere en dienste binne en buite SuidAfrika bestee word;
(xix) of die aansoeker waardetoegevoegde aktiwiteite geïnisieer het in die spesifieke
sektor/vissery waarin hy bedrywig is;
(xx) die bevordering van plaaslike ekonomiese ontwikkeling ten opsigte van hawens waar
vangste ontskeep en verwerk word; en
(xxi) die bevordering van plaaslike ekonomiese ontwikkeling deur verbintenisse te maak ten
opsigte van hawens waar vangste ontskeep en verwerk word.
7.1.9

Werkskepping
(a)

’n Belangrike doel met die toewysing van kommersiële visvangregte is om ’n
omgewing te skep wat vir werkskepping, veral die skepping van meer permanente
(“hele jaar”) en beter gehalte werk in die visvangbedryf, bevorderlik is.

(b)

Werk wat geskep word deur aansoekers wat kommersiële visvangregte hou en
toename in werk as gevolg van die toewysing van kommersiële visvangregte oor tyd
sal in ag geneem word.

(c)

Die skep van permanente (hele jaar) werk word bo seisoenale werk verkies en
seisoenale werk word bo kontrakwerk (kort termyn) verkies.

(d)

Afhangend van ’n aansoeker se aansoekvorm sal ’n geweegde telling dus aan
aansoekers toegeken word op grond van –
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(i)

die getal permanente (hele jaar), seisoenale en kontrakwerknemers (kort
termyn) ten opsigte van die finansiële jare soos in die visserysektor-spesifieke
beleide gespesifiseer word;

(ii)

of die aansoeker voldoen aan dienswerksomstandighede op visvangvaartuie
en in fabrieke, veiligheid ter see, gesondheid en veiligheid ingevolge die Wet
op Beroepsgesondheid en Veiligheid 85 van 1993 en die Wet op Vergoeding
vir Beroepsbeserings en -siektes 130 van 1993 en die Handelskeepvaartwet
57 van 1951; en

(iii)

die loonrekening wat aan die werknemers betaalbaar is.

7.1.10 Beslissende faktore
(a) indien daar aansoekers met dieselfde telling is, kan die Gedelegeerde Owerheid
beslissende kriteria gebruik om tussen aansoekers met dieselfde telling te kies.
(b) die beslissende faktore sal rasioneel, billik en objektief wees en kan kriteria behels
wat nie aan tellings gekoppel is nie of kriteria wat aan tellings gekoppel is maar ’n
ander gewig kry ten einde aan doelwitte en beginsels van die MLRA uitvoering te
gee.
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7.2

Balanseringskriteria: Kategorie B-aansoekers
Aansoekers sal in ooreenstemming met die visvangsektor-spesifieke beleide en hulle
aansoekvorm ’n geweegde telling ontvang wat gegrond word op: –

7.2.1

Multisektorbetrokkenheid
(a)

Die getal visvangsektore waarby die aansoeker betrokke is en die aansoeker se
betrokkenheid by ander visvangsektore as die visvangsektor waarvoor hulle aansoek
doen, kan ook vir die doeleindes van die prioritisering van die verbreding van toegang,
transformasie en inklusiewe ekonomiese ontwikkeling van die Suid-Afrikaanse
visvangbedryf oorweeg word.

(b)
7.2.2

Die grootte van die toewysing in die sektore waarin hulle ’n reg hou.

Visvangervaring en -kennis
(a)

die aantal jare wat die aansoeker kommersiële visvangregte in daardie sektore hou.

(b)

die aantal jare wat die aansoeker by die Suid-Afrikaanse visvangbedryf-waardeketting
(vangs, verwerking, bemarking en bestuur van finansies) betrokke is.

7.2.3

Belegging
(a)

Billike waarde van die produktiewe niebedryfsvisvang- en visseryverwante laste en
bates wat in die naam van die aansoeke geregistreer is. Die langtermyn-bates
en -laste wat in die besigheid gebruik word, word as niebedryfs omskryf – daar word
nie verwag dat dit binne een jaar ontvang of betaal word nie. Die niebedryfsbates sluit
in maar word nie beperk nie tot eiendom, masjinerie en toerusting (insluitend ’n
vaartuig), beleggingseiendom, ontasbare bates en beleggings wat met behulp van die
ekwiteitsmetode gewaardeer word.

(b)

Billike waarde van die produktiewe bedryfsvisvang- en visseryverwante laste en bates
wat in die naam van die aansoeker geregistreer is. Bedryfsbates en -laste is kort
termyn en sirkuleer as deel van die besigheid se bedryfsiklus. Daar word veronderstel
dat dit binne ’n jaar ontvang of in kontant betaal word. Die bedryfsbates sluit in maar
word nie beperk nie tot voorraad, handels- en ander debiteure, kontant en
kontantekwivalente.
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7.2.4

Vertroue
Afhangend van ’n aansoeker se aansoekvorm sal ’n geweegde telling aan aansoekers
toegeken word op grond van die persentasie (%) inkomste wat verkry word uit:

7.2.5

(a)

visvangsektor/e waarin die aansoeker ’n kommersiële visvangreg hou.

(b)

ander gebiede in die visvangsektor buiten in die sektor waar die aansoeker ’n reg hou.

(c)

’n visvangsektor/e buite Suid-Afrika.

Nakoming
Afhangend van ’n aansoeker se aansoekvorm sal ’n geweegde telling aan aansoekers
toegeken word op grond daarvan of –
(a)

die aansoeker skuldig bevind is aan ’n oortreding ingevolge die MLRA of die
regulasies of permitvoorwaardes in die periode soos in die Visserysektor-spesifieke
beleide bepaal word.

(b)

die aansoeker ingevolge die Strafproseswet 51 van 1977 ’n pleitonderhandeling
aangegaan het vir ’n oortreding ingevolge die MLRA of die regulasies of
permitvoorwaardes in die periode soos in die Visserysektor-spesifieke beleide bepaal
word.

(c)

die aansoeker slegs ’n boete as erkenning van skuld betaal het vir ’n oortreding
ingevolge

die MLRA of die

regulasies of permitvoorwaardes

in die

langtermynregperiode ingevolge die periode soos in die Visserysektor-spesifieke
beleide bepaal word.
(d)

daar ingevolge die MLRA op die aansoeker se visvangvaartuig, motorvoertuig,
perseel of enige van die aansoeker se bates beslag gelê is of dit ingevolge die Wet
op die Voorkoming van Georganiseerde Misdaad 121 van 1998 verbeurd verklaar is
in die periode soos in die Visserysektor-spesifieke beleide bepaal word.

Aansoekers met hangende regsgedinge sal op dieselfde manier as alle ander aansoekers
geassesseer en geëvalueer word. Indien hierdie aansoekers suksesvol is, sal die regte
toegestaan word, maar voorbehou word in afwagting van die afhandeling van sodanige
gedinge. Indien die aansoeker suksesvol is met die regsgedinge, sal die aansoeker
toegelaat word om die reg uit te oefen. Indien die regsgedinge onsuksesvol is, sal die reg
pro rata onder alle ander suksesvolle aansoekers in dieselfde kategorie verdeel word.
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7.2.6

Toegang tot geskikte vaartuig
(a)

Afhangend van ’n aansoeker se aansoekvorm sal ’n geweegde telling aan aansoekers
toegeken word op grond daarvan of –
(i)

die aansoeker ’n geskikte vaartuig besit of toegang daartoe het.

(ii)

die aansoeker se genomineerde vaartuie ingevolge die Handelskeepvaartwet
57 van 1951, die Wet op die Suid-Afrikaanse Maritieme Veiligheidsowerheid
(“SAMSA”) 5 van 1998 (“die Wet”), die Wet op Seeverkeer 2 van 1981 en die
Regulasies daarvan aan spesifikasies vir veiligheid ter see en vaartuie
voldoen.

(b) ’n Geskikte vaartuig sal in die toepaslike visvangsektor-spesifieke beleid beskryf word,
maar enige vaartuig wat in die Suid-Afrikaanse visvangbedryf wil werk, moet:
(i) ’n vaartuig onder die Suid-Afrikaanse vlag wees (tensy ’n uitsondering in ’n
visvangsektor-spesifieke beleid gemaak word);
(ii) met ’n departementeel-goedgekeurde en werkende vaartuigmoniteringstelsel
(VMS) toegerus wees (tensy dit deur die Departement vrygestel word);
(iii) by die Suid-Afrikaanse Maritieme Veiligheidsowerheid (SAMSA) as geskik
vir visvang geregistreer wees; en
(iv) nie negatief op enige SVBO se lys en/of ooreenkomste aangedui word nie.
7.2.7

Visvangprestasie
(a) Afhangend van ’n aansoeker se aansoekvorm sal ’n geweegde telling aan aansoekers
toegeken word op grond van –
(i)

die getal visvangseisoene waarin die aansoeker sy of haar reg uitgeoefen

het om ’n kommersiële visvangsaktiwiteit te onderneem in die visvangsektor
waarvoor die aansoeker vir die hertoewysing van die reg aansoek gedoen het.
7.2.8

Transformasie
(a)

Die aansoeker se BSEB-verifiëringsertifikaat wat geldig is op die datum van indiening
van die aansoek sal as die basis vir die toekenning van die aansoeker se
transformasieprofiel gebruik word. Bykomende oorweging sal gegee word aan die
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areas wat hieronder aangedui word op voorwaarde dat enige sodanige oorweging nie
strydig is met die BSEB-wet en sy kodes van goeie praktyk nie.
(b)

Persone in die visvangbedryf wat op grond van hulle ras en geslag histories benadeel
is, veral ten opsigte van toegang tot kommersiële visvangregte. Dit is gevolglik nodig
om die deelname van sodanige histories-benadeelde persone in al die takke van die
visvangbedryf te bevorder. Dit is ook nodig om historiese wanbalanse te hanteer en
billikheid in die visvangbedryf te bereik.

(c)

In die regtetoewysingsproses sal die ras, geslag en ouderdom van aansoekers, en in
die geval van regspersone, die ras, geslag en ouderdom van die aansoeker se
aandeelhouers of lede, bestuur, verskaffers en arbeidsmag, ook in ag geneem word.
Korporatiewe maatskaplike belegging sal voorts ook in aanmerking geneem word.

(d)

Slegs voordelige eienaarskap van aansoekers deur histories-benadeelde persone in
die

vorm van onbeperkte

stemreg en ekonomiese

belang

wat

met

ekwiteitseienaarskap verband hou, sal geëvalueer en in aanmerking geneem word.
(e)

Punte sal toegeken word aan aansoekers wat daarin geslaag het om hulle
werknemers deur werknemereienaarskapskemas te bemagtig, indien aansoekers kan
demonstreer dat die werknemers werklike voordele (soos dividende en gesamentlike
bestuur) uit die skema verkry het en dat sodanige voordele bevestig kan word. Die
getal histories-benadeelde persone in die senior of uitvoerende bestuur van ’n
aansoeker se visvangsake-entiteit sal in ag geneem word. Senior of uitvoerende
bestuur beskryf gewoonlik daardie persone wat daarvoor verantwoordelik is om die
strategiese aktiwiteite van die maatskappy te lei en wat regstreeks aan óf die
besturende direkteur óf die direksie rapporteer.

(f)

Wanneer aansoeke geëvalueer en bepunt word, en wanneer gedeeltes van die TTV
aan suksesvolle aansoekers toegeken word, kan die Gedelegeerde Owerheid op
grond van transformasiekriteria aan aansoekers voorkeur gee. Wanneer ’n telling vir
transformasiekriteria toegeken word, of gedeeltes van die TTV toegewys word, kan
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die Gedelegeerde Owerheid die volgende in ag neem: sensusstatistiek of ander
inligting wat deur Statistieke SA oor die samestelling van die bevolking van Suid-Afrika
verskaf word, en die persentasie van daardie bevolking wat uit verskillende
demografiese groepe bestaan; die behoefte om die erkenning van en historiesbenadeelde persone (HBP’s) se betekenisvolle en regverdigbare deelname aan die
visvangbedryf te verseker en die kodes van goeie praktyk ingevolge die Wysigingswet
op Breë Swart Ekonomiese Bemagtiging.
(g)

Afhangend van ’n aansoeker se aansoekvorm sal ’n geweegde telling aan aansoekers
toegeken word op grond van –
(i) aansoeker se profiel ten opsigte van ras, geslag en ouderdom vir individue.
(ii) aansoeker se swarteienaarskapsprofiel vir maatskappye.
(iii) aansoeker se bemagtigingsprofiel en werknemerdiensrekord ten opsigte
van swartmense, vroue, jongmense, persone met gestremdhede en jare
diens.
(iv) die persentasie van die HBP-loonrekeking van die totale loonrekening.
(v) dividende wat aan die aandeelhouers of lede betaal word en die
gemiddelde finansiële vloei na die begunstigdes, insluitend uiteensetting van
ras en geslag van begunstigdes.
(vi) dividende wat aan die werknemertrust betaal word en die gemiddelde
finansiële vloei na die begunstigdes, insluitend uiteensetting van ras en
geslag van begunstigdes.
(vii) die persentasie van die aansoeker se omset wat aan korporatiewe
maatskaplike belegging bestee word.
(viii) of die aansoeker goedere/dienste verkry van maatskappye wat in
meerderheid swart besit is.
(ix) of die aansoeker ’n aangewese werkgewer is soos in artikel 1 van die Wet
op Diensbillikheid 55 van 1998 omskryf word.
(x) of die aansoeker aan die Wet op Diensbillikheid 55 van 1998 voldoen.
(xi) of die aansoeker ’n diensbillikheidsplan ontwikkel het.
(xii) of die aansoeker aan die Wet op Vaardigheidsontwikkeling 97 van 1998
voldoen.
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(xiii) of die aansoeker ingevolge die Wet op Vaardigheidsontwikkelingsheffings
9 van 1999 heffings betaal.
(xiv) of die aansoeker ’n vaardigheidsontwikkelingsfasiliteerder aangestel het.
(xv) bevestiging van die SETA waar die aansoeker geregistreer is van die
aansoeker se verpligte toekenningsgeskiedenis;
(xxii)

of die aansoeker aan leerlingskap deelneem deur die SETA se

bewys van leerlingskapregistrasie in te dien;
(xvi) of die aansoeker met ondernemingsontwikkelingsprojekte begin het om die
verbetering van swart eienaarskap, bestuur en vaardighede in nuwe
sakeondernemings te hanteer, wat beleggingsprogramme en toegang tot
finansiering insluit.
(xvii)

die werklike bedrag en persentasie wat aan goedere en dienste

binne en buite Suid-Afrika bestee word.
(xviii)

of die aansoeker waardetoegevoegde aktiwiteite geïnisieer het in

die spesifieke sektor/vissery waarin hy bedrywig is.
(xix) die bevordering van plaaslike ekonomiese ontwikkeling ten opsigte van
hawens waar vangste ontskeep en verwerk word.
(xx) die bevordering van plaaslike ekonomiese ontwikkeling deur verbintenisse
te maak ten opsigte van hawens waar vangste ontskeep en verwerk word.
7.2.9

Werkskepping
(a)

’n Belangrike doel met die toewysing van kommersiële visvangregte is om ’n
omgewing te skep wat vir werkskepping, veral die skepping van meer permanente en
beter gehalte werk in die visvangbedryf, bevorderlik is.

(b)

Werk wat geskep word deur aansoekers wat kommersiële visvangregte hou en
toename in werk as gevolg van die toewysing van kommersiële visvangregte oor tyd
sal in ag geneem word.

(c)

Die skep van permanente werk word bo seisoenale werk verkies en seisoenale werk
word bo kontrakwerk verkies.

(d)

Afhangend van ’n aansoeker se aansoekvorm sal ’n geweegde telling dus aan
aansoekers toegeken word op grond van –
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(i) die getal permanente werknemers ten opsigte van elke finansiële jaar waarvoor
die reg toegestaan is.
(ii)

of

die

aansoeker

voldoen

aan

dienswerksomstandighede

op

visvangvaartuie en in fabrieke, veiligheid ter see, gesondheid en veiligheid
ingevolge die Wet op Beroepsgesondheid en Veiligheid, 1993 (Wet No. 85 van
1993), die Wet op Vergoeding vir Beroepsbeserings en -siektes, 1993 (Wet No.
130 van 1993) en die Handelskeepvaartwet 57 van 1951; en
7.2.10 Beslissende faktore
(a)

indien daar aansoekers met dieselfde telling is, kan die Gedelegeerde Owerheid
beslissende kriteria gebruik om tussen aansoekers met dieselfde telling te kies.

(b)

die beslissende faktore sal rasioneel, billik en objektief wees en kan kriteria behels
wat nie aan tellings gekoppel is nie of kriteria wat aan tellings gekoppel is maar ’n
ander gewig kry ten einde aan doelwitte en beginsels van die MLRA uitvoering te gee.

7.3

Balanseringskriteria: Kategorie C/nuwe toetreder-aansoeke
Aansoekers sal in ooreenstemming met die sektor-spesifieke beleid en hulle aansoekvorm
’n geweegde telling ontvang wat gegrond word op: –

7.3.1

Visvangervaring en -kennis
Die aantal jare wat die aansoeker visvangverwante aktiwiteite (byvoorbeeld visvang,
bemanningslid, fabriekswerker, bemarking of verkoop van vis, ens.) bedryf het of daarby
betrokke was, en vir maatskappye die aantal jare wat aandeelhouers in die visvangbedryf
bedrywig was.

7.3.2

Belegging
(a)

Billike waarde van die produktiewe niebedryfsvisvang- en visseryverwante laste en
bates wat in die naam van die aansoeke geregistreer is. Die langtermyn-bates
en -laste wat in die besigheid gebruik word, word as niebedryfs omskryf – daar word
nie verwag dat dit binne een jaar ontvang of betaal word nie. Die niebedryfsbates sluit
in maar word nie beperk nie tot eiendom, masjinerie en toerusting (insluitend ’n
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vaartuig), beleggingseiendom, ontasbare bates en beleggings wat met behulp van die
ekwiteitsmetode gewaardeer word.
(b)

Billike waarde van die produktiewe bedryfsvisvang- en visseryverwante laste en bates
wat in die naam van die aansoeker geregistreer is. Bedryfsbates en -laste is kort
termyn en sirkuleer as deel van die besigheid se bedryfsiklus. Daar word veronderstel
dat dit binne ’n jaar ontvang of in kontant betaal word. Die bedryfsbates sluit in maar
word nie beperk nie tot voorraad, handels- en ander debiteure, kontant en
kontantekwivalente.

7.3.3

Vertroue
(a)

Afhangend van ’n aansoeker se aansoekvorm sal ’n geweegde telling aan aansoekers
toegeken word op grond van –
(i) die persentasie (%) inkomste wat uit ’n visvangsektor/e in Suid-Afrika verkry
word.
(ii) die persentasie (%) inkomste wat uit ’n visvangsektor/e buite Suid-Afrika verkry
word.

7.3.4

Nakoming
Afhangend van ’n aansoeker se aansoekvorm sal ’n geweegde telling aan aansoekers
toegeken word op grond daarvan of –
(a)

die aansoeker skuldig bevind is aan ’n oortreding ingevolge die MLRA of die
regulasies in die periode soos in die Visserysektor-spesifieke beleide bepaal word.

(b)

die aansoeker ingevolge die Strafproseswet 51 van 1977 ’n pleitonderhandeling
aangegaan het vir ’n oortreding ingevolge die MLRA of die regulasies in die periode
soos in die Visserysektor-spesifieke beleide bepaal word.

(c)

die aansoeker slegs ’n boete as erkenning van skuld betaal het vir ’n oortreding
ingevolge die MLRA in die periode soos in die Visserysektor-spesifieke beleide bepaal
word.

(d)

daar ingevolge die MLRA op die aansoeker se visvangvaartuig, motorvoertuig,
perseel of enige van die aansoeker se bates beslag gelê is of dit ingevolge die Wet
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op die Voorkoming van Georganiseerde Misdaad 121 van 1998 verbeurd verklaar is
in die periode soos in die Visserysektor-spesifieke beleide bepaal word.
Aansoekers met hangende regsgedinge se aansoeke sal met die finalisering van sodanige
verrigtinge bepaal word. Indien die aansoeker suksesvol is met die regsgedinge, sal die
aansoeker toegelaat word om die reg uit te oefen. Indien die regsgedinge onsuksesvol is,
sal die reg pro rata onder alle ander suksesvolle aansoekers in dieselfde kategorie verdeel
word.
7.3.5

Toegang tot geskikte vaartuig
(a)

Afhangend van ’n aansoeker se aansoekvorm sal ’n geweegde telling aan aansoekers
toegeken word op grond daarvan of –
(i)

die aansoeker ’n geskikte vaartuig besit of toegang daartoe het.

(ii)

die aansoeker se genomineerde vaartuie ingevolge die Handelskeepvaartwet
57 van 1951, die Wet op die Suid-Afrikaanse Maritieme Veiligheidsowerheid
(“SAMSA”) 5 van 1998 (“die Wet”), die Wet op Seeverkeer 2 van 1981 en die
Regulasies daarvan aan spesifikasies vir veiligheid ter see en vaartuie voldoen.

(b)

’n Geskikte vaartuig sal in die toepaslike visvangsektor-spesifieke beleid beskryf word,
maar enige vaartuig wat in die Suid-Afrikaanse visvangbedryf wil werk, moet:
(i) ’n vaartuig onder die Suid-Afrikaanse vlag wees (tensy ’n uitsondering in ’n
visvangsektor-spesifieke beleid gemaak word);
(ii) met ’n departementeel-goedgekeurde en werkende vaartuigmoniteringstelsel
(VMS) toegerus wees (tensy dit deur die Departement vrygestel word);
(iii) by die Suid-Afrikaanse Maritieme Veiligheidsowerheid (SAMSA) as geskik vir
visvang geregistreer wees; en
(iv) nie negatief op enige SVBO se lys en/of ooreenkomste aangedui word nie.

7.3.6

Transformasie
(a) Die aansoeker se BSEB-verifiëringsertifikaat wat geldig is op die datum van indiening van
die aansoek sal as die basis vir die toekenning van die aansoeker se transformasieprofiel
gebruik word. Bykomende oorweging sal gegee word aan die areas wat hieronder
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aangedui word op voorwaarde dat enige sodanige oorweging nie strydig is met die BSEBwet en sy kodes van goeie praktyk nie.
(b) Persone in die visvangbedryf wat op grond van hulle ras en geslag histories benadeel is,
veral ten opsigte van toegang tot kommersiële visvangregte. Dit is gevolglik nodig om die
deelname van sodanige histories-benadeelde persone in al die takke van die
visvangbedryf te bevorder. Dit is ook nodig om historiese wanbalanse te hanteer en
billikheid in die visvangbedryf te bereik.
(c) In die regtetoewysingsproses sal die ras, geslag en ouderdom van aansoekers, en in die
geval van regspersone, die ras, geslag en ouderdom van die aansoeker se
aandeelhouers of lede, bestuur, verskaffers en arbeidsmag, ook in ag geneem word.
Korporatiewe maatskaplike belegging sal voorts ook in aanmerking geneem word.
(d) Slegs voordelige eienaarskap van aansoekers deur histories-benadeelde persone in die
vorm van onbeperkte stemreg en ekonomiese belang wat met ekwiteitseienaarskap
verband hou, sal geëvalueer en in aanmerking geneem word.
(e) Punte sal toegeken word aan aansoekers wat daarin geslaag het om hulle werknemers
deur werknemereienaarskapskemas te bemagtig, met dien verstande dat aansoekers
moet kan demonstreer dat die werknemers werklike voordele (soos dividende en
gesamentlike bestuur) uit die skema verkry het en dat sodanige voordele bevestig kan
word. Die getal histories-benadeelde persone in die senior of uitvoerende bestuur van ’n
aansoeker se visvangsake-entiteit sal in ag geneem word. Senior of uitvoerende bestuur
beskryf gewoonlik daardie persone wat daarvoor verantwoordelik is om die strategiese
aktiwiteite van die maatskappy te lei en wat regstreeks aan óf die besturende direkteur
óf die direksie rapporteer.
(f) Wanneer aansoeke geëvalueer en bepunt word, en wanneer gedeeltes van die TTV aan
suksesvolle aansoekers toegeken word, kan die Gedelegeerde Owerheid op grond van
transformasiekriteria aan aansoekers voorkeur gee. Wanneer ’n telling vir
transformasiekriteria toegeken word, of gedeeltes van die TTV toegewys word, kan die
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Gedelegeerde Owerheid die volgende in ag neem: sensusstatistiek of ander inligting wat
deur Statistieke SA oor die samestelling van die bevolking van Suid-Afrika verskaf word,
en die persentasie van daardie bevolking wat uit verskillende demografiese groepe
bestaan; die behoefte om die erkenning van en histories-benadeelde persone (HBP’s) se
betekenisvolle en regverdigbare deelname aan die visvangbedryf te verseker en die
kodes van goeie praktyk ingevolge die Wysigingswet op Breë Swart Ekonomiese
Bemagtiging.
(g) Afhangend van ’n aansoeker se aansoekvorm sal ’n geweegde telling aan aansoekers
toegeken word op grond van –
(i)

aansoeker se profiel ten opsigte van ras, geslag en ouderdom vir individue;

(ii)

aansoeker se swarteienaarskapsprofiel vir maatskappye;

(iii)

aansoeker se bemagtigingsprofiel en werknemerdiensrekord ten opsigte van
swartmense, vroue, jongmense, persone met gestremdhede en jare diens;

(iv) die persentasie van die HBP-loonrekeking van die totale loonrekening;
(v)

dividende wat aan die aandeelhouers of lede betaal word en die gemiddelde
finansiële vloei na die begunstigdes, insluitend uiteensetting van ras en geslag
van begunstigdes;

(vi) dividende wat aan die werknemertrust betaal word en die gemiddelde finansiële
vloei na die begunstigdes, insluitend uiteensetting van ras en geslag van
begunstigdes;
(vii) die persentasie van die aansoeker se omset wat aan korporatiewe maatskaplike
belegging bestee word;
(viii) of die aansoeker goedere/dienste verkry van maatskappye wat in meerderheid
swart besit is;
(ix) of die aansoeker ’n aangewese werkgewer is soos in artikel 1 van die Wet op
Diensbillikheid 55 van 1998 omskryf word;
(x)

of die aansoeker aan die Wet op Diensbillikheid 55 van 1998 voldoen;

(xi) of die aansoeker ’n diensbillikheidsplan ontwikkel het;
(xii) of die aansoeker aan die Wet op Vaardigheidsontwikkeling 97 van 1998 voldoen;
(xiii) of die aansoeker ingevolge die Wet op Vaardigheidsontwikkelingsheffings 9 van
1999 heffings betaal;
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(xiv) of die aansoeker ’n vaardigheidsontwikkelingsfasiliteerder aangestel het;
(xv) bevestiging van die SETA waar die aansoeker geregistreer is van die aansoeker
se verpligte toekenningsgeskiedenis;
(xvi) of die aansoeker aan leerlingskap deelneem deur die SETA se bewys van
leerlingskapregistrasie in te dien;
(xvii) of die aansoeker met ondernemingsontwikkelingsprojekte begin het om die
verbetering van swart eienaarskap, bestuur en vaardighede in nuwe
sakeondernemings te hanteer, wat beleggingsprogramme en toegang tot
finansiering insluit;
(xviii) die werklike bedrag en persentasie wat aan goedere en dienste binne en buite
Suid-Afrika bestee word;
(xix) of die aansoeker waardetoegevoegde aktiwiteite geïnisieer het in die spesifieke
sektor/vissery waarin hy bedrywig is;
(xx) die bevordering van plaaslike ekonomiese ontwikkeling ten opsigte van hawens
waar vangste ontskeep en verwerk word; en
(xxi) die bevordering van plaaslike ekonomiese ontwikkeling deur verbintenisse te
maak ten opsigte van hawens waar vangste ontskeep en verwerk word.
7.3.7

Werkskepping
(a)

’n Belangrike doel met die toewysing van kommersiële visvangregte is om ’n omgewing
te skep wat vir werkskepping, veral die skepping van meer permanente en beter gehalte
werk in die visvangbedryf, bevorderlik is.

(b)

Werk wat geskep word deur aansoekers wat kommersiële visvangregte hou en
toename in werk as gevolg van die toewysing van kommersiële visvangregte oor tyd
sal in ag geneem word.

(c)

Die skep van permanente werk word bo seisoenale werk verkies en seisoenale werk
word bo kontrakwerk verkies.

(d)

Afhangend van ’n aansoeker se aansoekvorm en ’n visvangsektor sal ’n geweegde
telling dus aan aansoekers toegeken word op grond van –
(i)

die getal permanente werknemers ten opsigte van die finansiële jare wat eindig op
’n datum soos in die visserysektor-spesifieke beleide gespesifiseer word.
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(ii)

of die aansoeker voldoen aan dienswerksomstandighede op visvangvaartuie en in
fabrieke, veiligheid ter see, gesondheid en veiligheid ingevolge die Wet op
Beroepsgesondheid en Veiligheid 85 van 1993, die Wet op Vergoeding vir
Beroepsbeserings en -siektes 130 van 1993 en die Handelskeepvaartwet 57 van
1951.

7.3.8

Beslissende faktore
7.3.8.1

indien daar te veel aansoekers met dieselfde telling is, kan die Gedelegeerde
Owerheid beslissende kriteria gebruik om tussen aansoekers met dieselfde telling
te kies.

7.3.8.2

die beslissende faktore kan kriteria behels wat nie aan tellings gekoppel is nie of
kriteria wat aan tellings gekoppel is maar ’n ander gewig kry.

8

TOESTAAN VAN KOMMERSIËLE VISVANGREGTE

8.1

Totale Toelaatbare Vangs (TTV), Totale Ontplooibare Poging (TOP) of ’n kombinasie daarvan
8.1.1

Die Minister of die Gedelegeerde Owerheid het die mag om ingevolge artikel 14 van die
MLRA ’n algemene TTV, TOP of kombinasie daarvan vas te stel om jaarliks in elke vissery
van toepassing te wees.

8.1.2

Die TTV, TOP of kombinasie daarvan word deur die Gedelegeerde Owerheid bepaal met
inagneming

van

onder

andere

die

jongste

visserysektor-spesifieke

voorraadevalueringsverslag, die geskiedenis, hulpbrongebruikers, volhoubaarheid van die
bedrywighede van regtehouers en die lewensvatbaarheid van die vissery. Die Gedelegeerde
Owerheid sal slegs ’n plaaslike kommersiële gedeelte van die bepaalde TTV, TOP of
kombinasie daarvan aan kommersiële regtehouers toeken op grond van die verhouding wat
ten tyde van die kommersiële visvangregtetoewysingsproses aan elke suksesvolle
aansoeker toegeken word. Die regtehouer se toewysing kan afneem of toeneem indien die
jaarlikse kommersiële gedeeltes van die TTV, TOP of kombinasie daarvan onderskeidelik
afneem of toeneem. Ingevolge artikel 14(4) van die MLRA, indien die toelaatbare
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kommersiële vangs waaruit kommersiële visvangregte bestaan, toeneem, moet die massa
van die toename vir toewysing deur die Minister beskikbaar wees.
8.1.3

’n Gedeelte van die kommersiële TTV, TOP of kombinasie daarvan kan na goeddunke van
die Minister of sy/haar Gedelegeerde Owerheid gereserveer word vir appèlle of enige
prioriteitsaak/sake wat die vervulling van die doelwitte van die MLRA wat in artikel 2
uiteengesit word, sal bevorder.

8.1.4

Ten opsigte van appèlle sal die oorblywende gedeelte van die TTV, TOP of kombinasie
daarvan waarna daar in 8.1.3 hierbo verwys word ná afhandeling van die appèlproses en
hofverrigtinge ná onsuksesvolle appèlle, of indien geen appèl aangeteken is nie,
proporsioneel aan suksesvolle aansoekers of bestaande regtehouers toegeken word.

8.1.5

Indien die TTV-, TOP-gedeelte wat vir ’n appèlproses gereserveer word op grond van die
uitkoms van die hofuitspraak oor dieselfde onderwerp nie voldoende is nie, sal die gedeelte
wat tot suksesvolle aansoekers se beskikking is afwaarts aangepas word sodat dit nie die
goedgekeurde TTV, TOP of kombinasie daarvan oorskry nie. Die implementering van
aanpassings sal in die visserysektor-spesifieke beleide hanteer word.

8.1.6

Die Minister kan ten opsigte van enige vissery ná oorlegpleging met die Raadplegende
Adviesforum bepaal dat die gedeeltes van TTV, TOP of kombinasie daarvan wat in enige
jaar aan kleinskaalse, plaaslike kommersiële en buitelandse visserye toegeken is, en die
toewysings van vis of poging wat beskikbaar is ten opsigte van bestaande regte in enige
betrokke vissery dienooreenkomstig aangepas word.

8.2

Visserytransformasieraad
Wanneer die Visserytransformasieraad (“die Raad”) ingevolge artikel 31 van die MLRA gevestig is,
kan die Minister kommersiële visvangregte daaraan toewys. Wanneer die Raad gevestig is, moet dit
regte ingevolge die kriteria wat deur die Minister bepaal word aan persone uit histories-benadeelde
sektore van die samelewing en aan klein en medium-grootte ondernemings verhuur.

8.3

Voorlopige besluit en aankondiging daarvan
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8.3.1

Die Gedelegeerde Owerheid kan voorlopige lyste oor enige aspek met betrekking tot ’n
aansoek/e in enige visvangsektor vir kommentaar uitreik.

8.3.2

Die Gedelegeerde Owerheid kan kommentaar versoek oor enige van die inligting wat deur
’n aansoeker verskaf word, en aan die hand van die kommentaar wat ontvang is sy finale
besluit neem.

8.3.3

Die Gedelegeerde Owerheid kan voorleggings oor die evaluering van die aansoeke versoek
voordat ’n finale besluit geneem word.

8.4

Inligting wat oorweeg moet word
8.4.1

Die benadering wat hieronder uiteengesit word, sal deur die Gedelegeerde Owerheid
gebruik word ten opsigte van inligting wat vir die evaluering van die aansoeke in ag geneem
moet word:
(a)

Dele van aansoekvorm wat nie ingevul is nie
Tensy die teendeel aangedui word, indien ’n deel van die aansoekvorm nie ingevul
is nie, sal daar aanvaar word dat ’n deel van die vorm nie op die aansoeker van
toepassing is nie. Indien die afdeling positiewe punte het wat met die antwoord
verband hou, sal geen punte toegeken word nie en indien die afdeling negatiewe
punte het wat met die antwoord verband hou, sal negatiewe punte toegeken word.

(b)

Laat inligting
Inligting wat ná die sluitingsdatum vir aansoeke ingedien word, sal nie oorweeg word
nie.

(c)

Inligting van eksterne bronne
Nadelige inligting oor ’n aansoek wat van eksterne bronne ontvang word, sal nie deur
die Gedelegeerde Owerheid in ag geneem word nie, tensy die aansoeker die
geleentheid gegee word om voorleggings ten opsigte van daardie inligting te maak.
Die Gedelegeerde Owerheid kan tydens die regtetoewysingsproses inligting gebruik
wat in die databasis van staatsdepartemente of entiteite vervat word wanneer die
aansoeke geëvalueer en geassesseer word.
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(d)

Gebruik van Departement se databasis
Die Gedelegeerde Owerheid kan tydens die regtetoewysingsproses inligting gebruik
wat in die Departement se eie databasis vervat is, maar sal dit slegs doen in die mate
wat aansoekers die geleentheid gegee word om voorleggings oor die korrektheid van
die data te maak.

(e)

Gebruik van Regtehouer se inligting
Die Gedelegeerde Owerheid kan van aansoekers vereis om tydens die
regtetoewysingsproses geouditeerde geverifieerde inligting in te dien. Die
Gedelegeerde Owerheid sal vereis dat suksesvolle Regtehoueraansoekers die
inligting vir die duur van die reg moet hou.

(f)

Indiening van vals inligting of dokumente en nie-openbaarmaking
(i) Aansoekers of hulle gemagtigde verteenwoordigers moet ’n beëdigde verklaring
voor ’n kommissaris van ede aflê waarin onder andere verklaar word dat hulle nie
vals inligting of dokumente ingedien het nie en dat hulle nie versuim het om
wesenlike inligting openbaar te maak nie.
(ii) Die indiening van vals inligting of vals dokumente of die versuim om wesenlike
inligting openbaar te maak, sal ’n onafhanklike grond vir die weiering van ’n aansoek
uitmaak. Onderhewig aan paragraaf 8.4.1 (d) sal daar aanvaar word dat ’n
aansoeker vals inligting verskaf het indien daar ’n wesenlike teenstrydigheid is
tussen die inligting wat deur die aansoeker verskaf word en die inligting wat vervat
is in die databasis en rekords wat deur die Departement gehou word en waar albei
weergawes nie korrek kan wees nie.
(iii)Die aflê van ’n vals verklaring in ’n beëdigde verklaring, wetend dat dit vals is, is ’n
kriminele oortreding.

8.5

Versoeke om verdere inligting, ondersoeke en raadpleging
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8.5.1

Die Gedelegeerde Owerheid kan aansoekers versoek om mondelinge voorleggings te maak
of verdere skriftelike inligting aan te bied indien daar onsekerheid oor ’n wesenlike kwessie
in ’n wesenlike getal van die aansoeke is. Indien mondelinge verhore gehou word, sal
regsverteenwoordigers toegelaat word om die Gedelegeerde Owerheid toe te spreek.

8.5.2

Die Gedelegeerde Owerheid kan die verifikasiespan van kommersiële visvangregte versoek
om enige saak te ondersoek, insluitend die korrektheid van inligting wat verskaf word.

8.5.3

Aansoekers moet met die verifikasiespan van kommersiële visvangregte se bepalings en
voorwaardes saamwerk (byvoorbeeld deur betyds reaksies op skriftelike versoeke om
inligting of verduidelikings in te dien, vergaderings met ondersoekers by te woon, op
sodanige vergaderings vrae bevredigend te beantwoord en, waar nodig, aan ondersoekers
toegang tot aandeelhouers, werknemers, persele, vaartuie en dokumente te verskaf.
Versuim om saam te werk, kan ’n onafhanklike grond vir die weiering van ’n aansoek
uitmaak.

8.6

Aansoekers se betrokkenheid en verhouding met ander aansoekers
8.6.1

Entiteit en hulle filiale se betrokkenheid
’n Maatskappy en sy filiaal/filiale kan nie meer as een reg ontvang in die sektor waarvoor
aansoek gedoen word nie ten einde fronte en monopolieë te vermy en om toegang tot
mariene hulpbronne uit te brei. Aansoekers kan gevra word om hulle verhouding met ander
aansoekers vir die toewysing van regte in hierdie sektor, asook in ander kommersiële
sektore, openbaar te maak. Indien ’n entiteit en sy filiaal albei om ’n reg in hierdie sektor
aansoek doen, sal die houermaatskappy voorkeur bo enige filiaal ontvang.

8.6.2

Broer-sustersamewerking
Indien twee of meer maatskappye wat deur dieselfde aandeelhouers besit en beheer word
om ’n kommersiële visvangreg in enige visvangsektor aansoek doen, sal die Gedelegeerde
Owerheid dit oorweeg om ’n visvangreg aan een van die maatskappye toe te wys indien
twee of meer van die broer-sustermaatskappye vir ’n visvangreg in daardie spesifieke sektor
kwalifiseer. Die Gedelegeerde Owerheid kan dit ook oorweeg om een visvangreg tussen die
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broer-sustermaatskappye te verdeel as hulle almal kwalifiseer vir ’n visvangreg in die
visvangsektor waarvoor daar aansoek gedoen word.
8.6.3

Individue in dieselfde huishouding
Dieselfde huishouding kan nie meer as een reg ontvang in die vissery waarvoor aansoek
gedoen word nie ten einde fronte en monopolieë te vermy en om toegang uit te brei.
Aansoekers moet hulle verwantskap met ander aansoekers in ander kommersiële visserye
openbaar maak. Indien meer as een lid van dieselfde huishouding om ’n reg aansoek doen,
kan die Departement die aansoekers kontak en daarna bepaal wie die voorkeur- suksesvolle
aansoeker sal wees. Die Gedelegeerde Owerheid kan dit ook oorweeg om een visvangreg
tussen die suksesvolle aansoekers te verdeel as hulle almal kwalifiseer vir ’n visvangreg in
die visvangsektor waarvoor daar aansoek gedoen word.

8.7

Finale besluit en aankondiging daarvan
8.7.1

Die “kommersiële visvangregte” wat ingevolge die MLRA toegewys word, is nie
eiendomsregte nie en moet verstaan word as statutêre toestemming om ’n lewende mariene
hulpbron vir ’n bepaalde tydperk te oes. Kansellasie of herroeping is dus nie onteiening van
’n eiendomsreg ingevolge die betekenis van artikel 25 van die Grondwet van die Republiek
van Suid-Afrika, 1996, of die Onteieningswet 63 van 1975 nie. Dit is duidelik uit artikel 18(6)
van die MLRA, wat bepaal dat ’n visvangreg geldig is vir die tydperk wat deur die Minister
(of sy/haar gedelegeerde) bepaal word, waarna dit outomaties na die staat terugval.

8.7.2

Die Gedelegeerde Owerheid sal ingevolge die bepalings van artikel 19 van die MLRA, die
2021: Algemene Beleid en die tersaaklike vissery-spesifieke beleid regte aan suksesvolle
aansoekers toeken nadat die aansoeke geëvalueer is en oorweging aan insette of
kommentaar ten opsigte van die voorlopige lyste in ag geneem is.

8.7.3

Nadat die Gedelegeerde Owerheid finale besluite oor die toewysing van regte en omvang of
poging geneem het, sal die Departement alle aansoekers skriftelik by hulle geregistreerde
besigheidsadresse van die finale besluite ten opsigte van hulle aansoeke in kennis stel.
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8.7.4

Wanneer die Gedelegeerde Owerheid die finale besluit oor die toewysing van kommersiële
visvangregte in ’n spesifieke vissery geneem en aangekondig het of die finale besluit oor die
toestaan van regte aan die aansoekers in ’n spesifieke vissery oorgedra het, sal die mandaat
van die Gedelegeerde Owerheid om kommersiële visvangregte in daardie vissery toe te wys,
verval, en dit kan nie deur die Gedelegeerde Owerheid heropen word nie tensy die
Gedelegeerde Owerheid ’n fout gemaak het om die reg toe te ken, wat reggestel moet word.
Met ander woorde die Gedelegeerde Owerheid sal functus officio wees in ’n spesifieke
vissery wanneer die finale uitkomste van die toewysing van visvangregte aan die aansoekers
in daardie vissery gekommunikeer word, tensy daar ’n fout is wat reggestel moet word.

8.8

Deurlopende toestaan van kommersiële visvangregte
herroep word ingevolge artikel 28 van die MLRA of enige ander reg ná die beëindiging van enige
geregtelike oorsigverrigtinge wat ten opsigte daarvan ingestel is, kan die volgende opsies deur die
Minister en/of tersaaklike Gedelegeerde Owerheid oorweeg word:
8.8.1

’n reg kan toegewys word aan ’n aansoeker wat in die jongste toewysingsproses in daardie
spesifieke visvangsektor aansoek gedoen het, aan al die uitsluitingskriteria voldoen het en
’n voldoende telling onder die onsuksesvolle aansoekers gekry het soos in die jongste
algemene gepubliseerde redes van die Minister of sy of haar Gedelegeerde Owerheid
aangeteken is. Hierdie aansoekers sal op ’n waglys geplaas word en ’n reg kan aan hulle
toegewys word soos en wanneer dit beskikbaar raak sonder dat dit nodig is om vir verdere
aansoeke te vra; of

8.8.2

’n reg kan op ’n pro rata-grondslag aan bestaande regtehouers in daardie bepaalde
visvangsektor herverdeel word; of

8.8.3

’n reg kan toegedeel word onder die bestaande regtehouers in daardie bepaalde
visvangsektor; met die kleinste persentasie van TTP/TOP in die sektor; of

8.8.4

Die Minister kan sodanige kommersiële visvangregte ingevolge artikel 31 van die MLRA aan
die Raad toewys, waarna die Raad, wanneer dit gevestig is, ingevolge die kriteria wat deur
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die Minister bepaal word regte aan persone uit histories-benadeelde sektore van die
samelewing en aan klein en medium-grootte ondernemings kan verhuur.
8.9

Formaat van Regtehouers
8.9.1

Artikel 18 van die MLRA bepaal dat slegs Suid-Afrikaanse persone kommersiële
visvangregte mag hou.

8.9.2

Met inagneming van die aard van bedrywighede en die toeganklikheid van hulpbronne, sal
kommersiële visvangregte toegeken word slegs aan die volgende Suid-Afrikaanse persone
soos omskryf word in die MLRA en soos in die Visserysektor-spesifieke beleide bepaal word:

8.10

(a)

’n Suid-Afrikaanse burger;

(b)

’n maatskappy;

(c)

’n beslote korporasie;

(d)

koöperasies; en

(e)

Trust

Duur van reg
8.10.1 Kommersiële visvangregte sal in al die sektore vir ’n tydperk van hoogstens 15 jaar
toegestaan word.
8.10.2 Die duur van regte sal deur die Gedelegeerde Owerheid bepaal word met inagneming van
onder andere die vlak van transformasie in die vissery, die kapitaalintensiteit van die vissery,
die behoefte om verdere belegging en ekonomiese groei aan te moedig, die huidige kennis
van die biologiese status van die teikenspesies en die prestasie van deelnemers aan die
vissery.

8.11

Appèlle
8.11.1 Die Gedelegeerde Owerheid sal waar nodig en regverdigbaar ’n gedeelte van die TTV, TOP
of ’n kombinasie daarvan vir appèlle opsy sit. Die gedeelte van die TTV, TOP of ’n
kombinasie daarvan wat nie toegewys is nie en wat vir appèlle opsy gesit is, indien enige,
sal proporsioneel aan alle suksesvolle aansoekers en appellante toegewys word. Die
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toewysings van suksesvolle aansoekers kan ook op grond van die uitkoms van die
appèlproses aangepas word.
8.11.2 Die Gedelegeerde Owerheid sal alle aansoekers van die datums van appèlle in kennis stel.
8.11.3 Enige aansoeker of geraakte of belanghebbende persoon sal die reg hê om teen die besluite
van die Gedelegeerde Owerheid te appelleer. Die appèl kan gebring word teen ’n weiering
om ’n reg toe te ken of teen die besluit, proses en metodologie van omvang of poging.
8.11.4 Die Minister, as die appèlowerheid, sal die feite oorweeg soos dit op die sluitingsdatum vir
aansoeke was en sal nie feite in ag neem wat daarna ontstaan het nie. Indien ’n aansoeker
byvoorbeeld ná die sluitingsdatum vir aansoeke ’n belegging in ’n vaartuig gemaak het, sal
daardie feit nie in ag geneem word wanneer die appèl oorweeg word nie.
8.11.5 Wanneer ’n besluit geneem is, sal die appellant skriftelik van die appèlowerheid se besluit in
kennis gestel word.
8.11.6 Ná die appèlowerheid se besluit kan appellante binne 180 dae nadat die appellant van die
besluit van die appèlowerheid in kennis gestel is die howe vir regterlike hersiening nader.
8.12
8.12.1 Die Departement het ná die nodige raadpleging die toepaslike aansoek- en
regtoewysingsgelde bepaal wat vir elke vissery betaalbaar is. Die aansoek- en
regtoewysingsgelde vir elke vissery is deur die Minister in oorleg met die Minister van
Finansies bepaal.
8.12.2

Die aansoekgeld is nie-terugbetaalbaar.

8.12.3 Die regtoewysingsgelde is betaalbaar deur alle suksesvolle aansoekers wanneer hulle
kommersiële visvangregte toegestaan word. Die volle regtoewysingsgelde moet binne 60
dae ná ontvangs van hulle regtoewysingsbrief betaal word. Die Departement sal nie enige
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aansoek om permitte/lisensies aanvaar en dit aan suksesvolle regtehouers uitreik voordat
daardie regtoewysingsgelde betaal is nie. Indien die regtehouer versuim om sy of haar
regtoewysingsgelde binne die voorgeskrewe tydsraamwerk te betaal, sal die Departement
ingevolge artikel 28 van die MLRA artikel 28-verrigtinge teen sodanige regtehouer instel.
8.13

Oordrag van visvangreg
8.13.1 Die oordrag van visvangregte wat ingevolge die MLRA toegestaan is, sal in ooreenstemming
met die Beleid oor die Oordrag van Visvangregte en vissery-spesifieke beleide hanteer word.
8.13.2 Vir die doeleindes van die huidige regtetoewysingsproses moet die oordrag van aandele
en/of kennisgewings van verandering in aandeelhouding en/of lede se belange van
maatskappye en/of beslote korporasies wat in besit was van die vrystelling wat ingevolge
artikel 81 van die MLRA toegestaan is, nie daartoe lei dat die aansoeker nadat hulle regte
verval het deur sodanige oordragte bevoordeel word nie.

8.14

Uitoefening van visvangreg
8.14.1 Artikel 13 van die MLRA bepaal dat “Geen persoon mag enige reg toegestaan ingevolge
artikel 18 uitoefen of enige ander bedrywigheid ingevolge hierdie Wet verrig nie tensy die
Minister aan so ’n persoon ’n permit uitgereik het om daardie reg of bedrywigheid uit te oefen
of te verrig.”
8.14.2 Permitte om kommersiële visvangregte uit te oefen, sal ingevolge die bepalings van artikel
13 van die MLRA aan regtehouers uitgereik word –
(a)

Vir ’n gespesifiseerde tydperk van hoogstens een jaar;

(a)

Onderhewig aan die voorwaardes wat in die permit deur die Minister bepaal word; en

(b)

Teen betaling van enige gelde wat ingevolge artikel 25 van die MLRA bepaal word.

8.14.3 Die kommersiële visvangreg kan slegs uitgeoefen word wanneer ’n visvangpermit deur die
betrokke Gedelegeerde Owerheid uitgereik is.
8.14.4 ’n Permit om ’n kommersiële visvangreg uit te oefen, kan geweier word indien die
voorwaardes van ’n vorige permit wat ingevolge die MLRA uitgereik is, nie nagekom is nie.
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8.15

Betaling van heffings
8.15.1 Aansoekers aan wie daar in vorige regtetoewysingsprosesse kommersiële visvangregte
toegeken is, sal op die datum waarop hulle hulle aansoeke indien, bewys moet verskaf dat
hulle op datum is met die betaling van hulle heffings op vis wat ontskeep is.
8.15.2 Die heffings betaalbaar vir vis wat tydens die geldigheidstydperk van die reg wat in hierdie
regtetoewysingsproses ontskeep is, sal wees soos deur die Minister bepaal word.

8.16

Kansellasie en opskorting van regte, lisensies en permitte
8.16.1 ’n Reg, lisensie en permitte wat ingevolge die MLRA uitgereik is, kan ingevolge die bepalings
van artikel 28 van die MLRA herroep, opgeskort, gekanselleer, gewysig of verminder word.
8.16.2 ’n Verbreking van die bepalings van die MLRA, die Regulasies wat ingevolge daarvan
gepromulgeer is en/of permitvoorwaardes deur ’n regtehouer of ’n permithouer of ’n
lisensiehouer, sy of haar werknemers (hetsy permanent of tydelik), sy of haar kontrakteurs,
agente, adviseurs of die skippers kan daartoe lei dat regsgedinge ingestel word, wat artikel
28-gedinge en/of strafsake kan insluit.

9

TOEGANG TOT INLIGTING

9.1

Versoeke om toegang tot inligting wat op die rekords van die toewysings- en appèlprosesse
betrekking het, sal ingevolge die prosedures en bepalings van die Wet op die bevordering van
Toegang tot Inligting, 2000 (Wet No. 2 van 2000) asook die Wet op die Beskerming van Persoonlike
Inligting, 2013 (Wet No. 4 van 2013) hanteer word.

9.2

Die aansoekvorms en vereistes vir toegang tot inligting wat betrekking het op die rekords van die
toewysings- en appèlprosesse wat deur die Departement gehou word, is beskikbaar by die
Kliëntedienssentrum, wat op die grondvloer, Foretrust Gebou, Martin Hammerschlagweg,
Strandgebied, Kaapstad 8001 geleë is. Vir meer inligting oor die aansoekproses vir toegang tot
Departementele rekords kan die Departement deur middel van die kliëntedienshulplyn by 086 000
3474 (Share Call) gekontak word.
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DEEL C: INWERKINGTREDINGSDATUM EN BELEIDSHERSIENING
10

INWERKINGTREDINGSDATUM
Hierdie beleid sal in werking tree op die datum waarop dit deur die Minister in die Staatskoerant
gepubliseer word.

11

MONITERING EN EVALUERING VAN DIE BELEID
11.1

Ten einde die doeltreffendheid van die 2021: Algemene Beleid en Visserysektor-spesifieke
beleide te verseker om die maatskaplike en ekonomiese behoeftes van die visvangbedryf
en betrokke vissers en de ekologiese volhoubaarheid van die hulpbronne te hanteer, sal die
Departement die beleid moniteer en evalueer deur vir die duur van die 15-jaarperiode ’n
aantal prestasiemetingsoefeninge in te stel. Daar word in die vooruitsig gestel dat die
Departement soos en wanneer nodig verskeie prestasiemetingsoefeninge kan instel.

.
11.2

Hoewel die Departement die presiese kriteria waarteen regtehouers gemeet sal word ná die
toewysing van kommersiële visvangregte – en nadat daar met regtehouers oorleg gepleeg
is – sal finaliseer, kan die volgende breë prestasieverwante kriteria gebruik word:

11.3

(a)

Transformasie;

(b)

Beleggings; en

(c)

Voldoening van byvangsversagting aan toepaslike wette en regulasies.

op visseryhulpbronne en gemeenskappe wat van visserye afhanklik is vir hulle heenkome
nie.

kan deur die aanvaarding van aanpassings- en versagtingsmaatreëls in die

visvangsektor hanteer word. Navorsing en deurlopende monitering deur die Departement en
belanghebbers sal ’n belangrike rol speel om gapings, swakhede en tekortkominge in
bestaande visserybeleide en bestuursmaatreëls te identifiseer.
11.4

In ooreenstemming met die Verenigde Nasies se Voedsel- en Landbou-organisasie se
gedragskode vir verantwoordelike visserye, het Suid-Afrika die nasionale plan van aksie vir
die bewaring en bestuur van haaie (NPOA-Haaie) en die nasionale plan van aksie vir die
vermindering van die toevallige vangs van seevoëls in langlynvisserye (NPOA-Seevoëls)
gepubliseer. Ten einde die optimale benutting en ekologies volhoubare ontwikkeling van
lewende mariene hulpbronne te bewerkstellig, sal Suid-Afrika die nasionale planne van aksie
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implementeer om te verseker dat die ekostelsel beskerm word en visvangbeleide met die
beginsels van biologiese volhoubaarheid en rasionele langtermyn- ekonomiese gebruik
ooreenstem. Hierdie planne van aksie sal van tyd tot tyd hersien word om hulle
implementering te evalueer en kostedoeltreffende strategieë te identifiseer om hulle
doeltreffendheid te verbeter.
11.5

Die Departement sal nuttige, betroubare en tydige terugvoer oor die doeltreffendheid van die
beleide aan alle tersaaklike belanghebbers verskaf.

11.6

Tydens die prestasiemetingsoefening kan regsgedinge (wat die instel van artikel 28-gedinge
ingevolge die MLRA en/of strafsake kan insluit) ingestel word teen enige Regtehouer wat
enige voorwaarde oortree van die reg wat toegeken is.

12

HERROEPING
Hierdie Algemene Beleid herroep alle vorige algemene beleide oor die Toewysing van Kommersiële
Visvangregte en sal die uitsluitlike Algemene Beleid ten opsigte van die kommersiële
visvangtoewysingsproses wees.
EINDE
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DEPARTEMENT VAN BOSBOU, VISSERYE EN DIE OMGEWING
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1.

Inleiding

Hierdie beleid oor die toewysing en bestuur van kommersiële visvangregte in die bodemhaai-vissery
word deur die Minister van Bosbou, Visserye en die Omgewing (die Minister) uitgereik en word die “2021:
Bodemhaai-visserybeleid” genoem. Hierdie beleid moet saam met die Algemene Beleid oor die
Toewysing van Kommersiële Visvangregte: 2021 (die 2021: Algemene Visserybeleid) en die Beleid oor
die Oordrag van Kommersiële Visvangregte (die Oordragbeleid) gelees word.
Hierdie beleid sit die doelwitte, kriteria en oorwegings uiteen wat die toewysing van visvangregte in die
bodemhaai-vissery sal lei. Hierdie beleid sal die Gedelegeerde Owerheid met die neem van besluite oor
aansoeke in hierdie vissery lei.
Die Minister het ingevolge artikel 79 van die Wet op Lewende Mariene Hulpbronne 18 van 1998 (“die
MLRA”) die artikel 18-magte om kommersiële visvangregte toe te staan aan ’n senior amptenaar van die
Departement van Bosbou, Visserye en die Omgewing (die Departement) gedelegeer.
2. SEKTORPROFIEL
2.1. Beskrywing van die vissery
Die bodemhaai-langlynvissery word bedryf in water wat gewoonlik vlakker as 100 m is en gebruik bodemlanglynvistuig (~ 1 000 hoeke per lyn) om bodemhaaie te teiken. Die vissery word naby die kus vanaf
Kaapstad tot Oos-Londen bedryf en vang hoofsaaklik vaalhaaie (Galeorhinus galeus) en hondhaaie
(Mustelus mustelus). Bykomende spesies sluit witspikkelhondhaai (M. palumbes), Carcharhinus-spesies
soos die bruin walvishaai (C. brachyurus) en gryshaai (C. obscurus) asook verskeie rogspesies in.
2.2. Navorsing en monitering
In 2013 is die nasionale plan van aksie vir haaie (die NPOA-Haaie) voltooi ten einde aandag te skenk
aan die doeltreffende bewaring en bestuur van haaie wat in die Suid-Afrikaanse EES voorkom om hulle
optimale, langtermyn- volhoubare gebruik tot voordeel van alle Suid-Afrikaners, insluitend huidige en
toekomstige geslagte, te verseker. Die NPOA-Haaie het die behoefte erken om oesstrategieë te bepaal
en implementeer wat ooreenstem met die beginsels van biologiese volhoubaarheid, wat deur
wetenskapgegronde

bestuur

verkry

word

en

met

’n

voorsorgbenadering

ooreenstem.

Haainavorsingsaktiwiteite word gelei deur die behoeftes wat in die NPOA vir Haaie geïdentifiseer word.
Ten einde toepaslike bestuurstrategieë te ontwikkel wat met die NPOA vir Haaie, Suid-Afrika (2013) vir
hierdie

hulpbronne

ooreenstem,

is

dit

noodsaaklik

om

hulle

biologie

te

verstaan.

Lewensgeskiedenisinligting oor groei, maksimum ouderdom, fekunditeit en grootte met volwassenheid,
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seksuele segregasie, geboorteskenk, paringsmigrasie en die gebruik van kweekterreine vir hierdie
spesies sal met die ontwikkeling van hierdie bestuurstrategieë help. Die biologie en lewensgeskiedenis
vir blouhaaie en hondhaaie is al ondersoek, terwyl biologiese data ingesamel is vir ’n aantal ander
spesies wat deur visserye geraak word. ’n Gapingsontleding oor die beskikbare literatuur is gedoen oor
100 spesies kraakbeenvisse (chondrichthyes) wat in Suid-Afrikaanse visserye geteiken of as byvangs
gevang word. Lewensgeskiedenisparameters wat van plaaslike steekproefneming verkry is, is vir 15
spesies beskikbaar en is hoofsaaklik in grys literatuur gepubliseer. Die insameling van biologiese
monsters vir die oorblywende spesies is as ’n prioriteit geïdentifiseer. Die beskerming van
kraakbeenvisse wat deur MBG’s verskaf word, moet deur middel van toenemende navorsing en die
afdwing van wetgewing oorweeg word. Navorsing oor hondhaaie het getoon dat spesies die habitat in
die Langebaan-strandmeer MBG vir voortplanting, eet en as ’n kweekterrein gebruik. Hierdie bevindings
dui daarop dat MBG’s aansienlike voordele vir die vissery kan inhou in die vorm van oorspoel as
kweekterreine ingesluit word. Talle van die kommersieel waardevolle bodemhaaispesies kom in MBG’s
om Suid-Afrika voor, en dit is dus waarskynlik dat MBG’s aansienlike beskerming aan hulle kan verskaf.
Voordele van die oorspoel van vis uit MBG’s na omliggende gebiede is vir talle spesies getoon, met ’n
positiewe oorkoepelende invloed op vangste van aanliggende visserye.
Stapelevaluerings van hond- en vaalhaaie toon dat daar ’n groot waarskynlikheid is dat die huidige
oeskoerse in die groot visserye wat hierdie spesies oes, nie volhoubaar is nie. Om die stapels toe te
laat om te herbou, sal totale vangste aansienlik verlaag moet word in alle sektore wat hierdie spesies in
beduidende getalle vang om te voorkom dat die stapels verminder word. Dit is noodsaaklik dat die
grootte van die hulpbron in die FRAP 2021-proses in ag geneem moet word. Albei die hoofteikenspesies
in hierdie vissery is oorbevis en word deur talle visserye gevang. As gevolg van die gebrek aan historiese
prestasie in hierdie vissery moet die getal regte wat toegewys word, op grond van prestasie heroorweeg
word. Ontledings van prestasie in hierdie vissery dui daarop dat slegs vier regte uitgereik moet word,
en dat ’n toename in poging nie toegelaat kan word vir ander spesies wat op dieselfde spesies fokus
nie (met ander woorde ’n toename in poging in die lynvissery).
Die Minister het in 2020 ’n paneel internasionale kundiges byeen gebring om die NPOA 2013 en die
interne oorsig daarvan te hersien. Talle aanbevelings is gemaak om die bewaring van kraakbeenvisse
in Suid-Afrika te verbeter. Die belangrikste was dat die paneel die DBVE aangemoedig het om
wetenskaplike aanbevelings te volg wat oor die bestuur van bodemhaaie gemaak is. Die mees
bedreigde haaispesie in Suid-Afrika – die vaalhaai – sal binne 20 jaar kommersieel uitgewis wees as
die huidige visvangvlakke voortduur. Wetenskaplike aanbevelings is in die Lynvissery en die
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Bodemhaai-langlynvissery aanvaar. Om die waarskynlikheid van kommersiële uitwissing te verminder,
is dit noodsaaklik dat die Voorkomende Boonste Vangsbeperking (VBVB) van 20 ton, soos deur die
Lynvis Wetenskaplike Werksgroep aanbeveel word, met onmiddellike effek vir die kustreilvissery
geïmplementeer word.
2.3. Geskiedenis van die vissery
Nadat belangstelling in die tuna-langlynvissery in die middel van die 1960’s getaan het, het langlynvissers
hulle aandag op meer lonende stapels gerig. Permitte vir die bodemhaai-langlynvissery is in 1991 vir die
eerste keer uitgereik. Die aanvanklike aansporing om hierdie permitte te kry, was om skuiwergate te
benut in die regulasies om stokvis met ’n langlyn te vang, ’n aktiwiteit wat in 1990 gestaak is.
Vissers het langlynvistuig gebruik om stokvis en koningklip onder die voorwendsel van haaipermitte te
teiken. Toe die byvangsperke van stokvis en koningklip in die haaivissery verminder is, het die
visvangpoging eksponensieel verminder. Voor 1998 is meer as 30 permitte uitgereik om haaie te teiken,
maar as gevolg van swak prestasie in die vissery is die totale ontplooibare poging (“TOP”) in 1998 tot 23
permitte verminder. Die TOP is in 2004 en 2006 as gevolg van swak prestasie verder tot onderskeidelik
11 en ses vaartuie verminder. In die afgelope dekade was daar oor die algemeen minder as vier vaartuie
op enige tydstip aktief gewees, hoewel daar in die vorige toewysingsproses ses regte toegewys is, met
twee van daardie vaartuie wat dormant was.
2.4. Hulpbrongebruikers
Voor 2007 was vangste van bodemhaaie in hierdie vissery laag, hoewel aansienlike toenames in vangste
onlangs voorgekom het. Oor die algemeen is regtehouers slegs op ’n deeltydse grondslag aktief, met
talle regtehouers wat toegang tot winsgewender regte soos stokvis-langlyn en tuna-paal het. Met die
uitsondering van regtehouers wat in die Oos-Kaap aktief is, word bodemhaai-langlynregte geaktiveer
wanneer vangste in ander visserye laag is, of in die afseisoen. Hierdie haaihulpbron word deur drie
afsonderlike visserye geoes: die bodemhaai-langlyn-, kustreil- en kommersiële lynvissery. Gevolglik moet
vangsvermindering op ’n gelyke grondslag in al drie visserye toegepas word indien dit nodig is.
Dit is belangrik om daarop te let dat hierdie spesies in groot getalle in drie visserye as byvangs geteiken
of gevang word: die kustreilvissery, bodemhaai-langlynvissery en kommersiële lynvissery. Met die
uitsondering van ’n verbod op die behoud van hamerkophaaie (Sphyrna spp.) en platneus-sewekiefhaaie
(koeihaaie, Notorynchus cepedianus) in die bodemhaai-langlynvissery is daar tans geen spesiespesifieke bestuursmaatreëls in plek om bodemhaaie te beskerm nie. Oor die algemeen word
haaivisserye, insluitend die bodemhaai-langlyn- en kommersiële lynvissery, grootliks deur marktendense
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beïnvloed.
Die meeste haaivisserye word as data-arm beskou, maar daar is toenemende kommer dat die
lewensgeskiedeniseienskappe van talle haaie, soos ’n lang lewensduur, ingewikkelde migrasiepatrone
en lae fekunditeit, hulle veral kwesbaar maak vir oorbenutting. Hierdie eienskappe lei tot lae produktiwiteit
(toenamekoerse) en lae herstelvermoë ten opsigte van visvangmortaliteit, en hulle kan dus slegs matige
vlakke van visvang sonder uitputting en stapelineenstorting weerstaan.
3. 2013 Toewysingsproses vir visvangregte
In 2013 het die Departement 6 bodemhaai-visvangregte toegestaan. Die visvangregte het ’n maksimum
van ses visvangvaartuie se toegang tot die vissery gemagtig. Elke regtehouer is toegelaat om slegs een
vaartuig te gebruik. Drie-en-sestig persent (63%) van die regte is aan swartmense of entiteite in swart
besit en beheer toegewys. Ten opsigte van vroulike aandeelhouding is 50% van die regte toegewys aan
vroue of entiteite wat deur vroue besit en beheer word. Tussen 2007 en 2020 is ’n gemiddeld van 98%
(wissel van 88 tot 100%) van die totale vangs deur 4 vaartuie gemaak. Die Departement kan dit oorweeg
om die getal regte te verminder wat in hierdie proses toegewys word. Dit kan help om die vangs van
hierdie spesies oorkoepelend te verminder, benewens die gleufperk wat in 2020 by hierdie vissery (en
die kommersiële lynvissery) gevoeg is.
4. Doelwitte
Hierdie beleid erken die behoefte om die optimale, langtermyn- en regverdigbare gebruik van lewende
mariene hulpbronne te verseker om volhoubare ontwikkeling van die visvangsektor te verseker om
inklusiewe ekonomiese groei te bereik, asook die doelwitte en beginsels soos wat in artikel 2 van die
MRLA deur die Lewende Mariene Hulpbronnefonds (MLRF) gelys word en om volhoubare indiensneming
te skep wat met die nasionale regering se ontwikkelingsdoelwitte ooreenstem. Ingevolge die Wet op
Lewende Mariene Hulpbronne, 1998, is die verantwoordelike owerhede verplig om optimale benutting en
ekologies volhoubare ontwikkeling van lewende mariene hulpbronne te bereik; lewende mariene
hulpbronne vir die huidige en toekomstige geslagte te bewaar; voorkomende benaderings ten opsigte
van die bestuur en ontwikkeling van mariene hulpbronne toe te pas; lewende mariene hulpbronne te
benut om ekonomiese groei, mensehulpbronontwikkeling, kapasiteitsbou binne visserye en
marikultuursektore, werkskepping en ’n gesonde ekologiese balans te bewerkstellig wat met die
nasionale regering se ontwikkelingsdoelwitte ooreenstem; die ekostelsel as geheel te beskerm, insluitend
spesies wat nie vir ontginning geteiken word nie; mariene biodiversiteit te bewaar en mariene besoedeling
te beperk.
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Die spesifieke doelwitte van die toewysing van visvangregte in die bodemhaai-vissery is:
(a)

Om te help met die herstel en ekologies volhoubare gebruik van die bodemhaaihulpbron
(wat vereis dat die vangste volgens die stapelevalueringsresultate verminder moet
word).

(b)

Om die gehalte van werk deur permanente indiensneming te verbeter, transformasie te
bevorder en betekenisvolle deelname (verhoog deelname, skep waarde en skakeling)
uit te brei.

(c)

Om die belange te bevorder van aansoekers wat swaar op die bodemhaai-sektor as
hulle hoofbron van inkomste steun.

5. Toestaan van regte
Visvangregte word ingevolge artikel 18 van die MLRA toegestaan. Ingevolge artikel 79 van die MLRA het
die Minister die gesag om visvangregte in elke vissery toe te ken aan ’n Gedelegeerde Owerheid in die
Departement gedelegeer. Tensy die Minister anders bepaal, mag slegs Suid-Afrikaanse persone
ingevolge artikel 18 van die MLRA regte verkry of hou. In hierdie vissery het die Minister nie sy regte
uitgeoefen om persone van ander nasionaliteite toe te laat om regte te verkry nie, wat beteken dat slegs
Suid-Afrikaanse persone regte in hierdie vissery kan verkry of hou.
6. FORMAAT VAN REGTEHOUERS
Met inagneming van die aard van bedrywighede en die toeganklikheid van hulpbronne, sal slegs die
volgende Suid-Afrikaanse persone vir ’n reg in die bodemhaai-vissery in ag geneem word:
(a) Beslote korporasies (regsentiteit); en
(b) Maatskappye (regsentiteit).
7. Duur van reg
Met inagneming van die afneem in die bodemhaaistapels en die behoefte om belegging aan te moedig,
sal visvangregte in die bodemhaai-vissery vir ’n tydperk van 15 jaar toegeken word, waarna dit
outomaties sal eindig en na die staat terugval. Die vissery sal vir die duur van die regte gemoniteer word
en toepaslike maatreëls sal in plek gestel word waar nodig.

8. Oordrag van regte wat in hierdie vissery toegewys is
Ingevolge artikel 21 van die MLRA kan die Minister die oordrag van visvangregte as geheel of gedeeltelik
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goedkeur. Regte wat ingevolge die MLRA in hierdie vissery toegestaan word, mag egter nie oorgedra
word binne die eerste drie (3) jaar nadat dit toegestaan is nie.

9. Multisektorbetrokkenheid
Aansoekers om die toewysing van regte in hierdie visserye sal nie van aansoeke om, of die hou van
kommersiële regte in ander plaaslike kommersiële visserysektore uitgesluit word nie. Aansoekers sal
afsonderlik vir ’n reg in die ander visserysektore moet aansoek doen. Aansoekers wat beoog om vir regte
in veelvuldige visserysektore aansoek te doen, moet vaartuigspesifikasies en beperkings in die
onderskeie visserysektore in ag neem. Vaartuie word toegelaat om slegs ingevolge een reg op ’n keer
vis te vang.
10. EVALUERINGSKRITERIA
Aansoeke sal ingevolge ’n stel “uitsluitingskriteria” gesif word. Tellings sal daarna ingevolge ’n stel
geweegde “vergelykende balanseringskriteria” afsonderlik aan alle aansoekers toegeken word. ’n
Afsnypunt sal dan bepaal word om die suksesvolle aansoekers te kies en poging sal aan elke suksesvolle
aansoeker toegewys word.
10.1. Uitsluitingskriteria
Benewens die kriteria ten opsigte van die indiening van aansoeke en wesenlike gebreke wat in die
Algemene Beleid: 2021 beskryf word, sal die Gedelegeerde Owerheid aansoekers uitsluit wat versuim
om aan die volgende vereistes te voldoen:
(a) Nakoming
’n Aansoeker sal uitgesluit word indien hy, of enige van sy direkteure, senior bestuur,
aandeelhouers of lede (waar sodanige aandeelhouding of ledebelang 10% oorskry) of
skippers, aan ’n oortreding van die MLRA, die regulasies wat ingevolge daarvan
uitgevaardig is en die permitvoorwaardes skuldig bevind is (sonder die opsie om ’n boete
te betaal).
’n Aansoeker sal uitgesluit word indien enige visvangreg van hom, of enige van sy
direkteure, senior bestuur, aandeelhouers of lede (waar sodanige aandeelhouding of
ledebelang 10% oorskry) of skippers ingevolge die MLRA gekanselleer of herroep is.

Beleid oor die Toewysing en Bestuur van Kommersiële Visvangregte in die Bodemhaai-Langlynvissery: 2021

8

(b) Papierkwotas
Aansoekers wat as papierkwota-aansoekers beskou word soos in die Algemene Beleid of
tersaaklike wysigings daarvan omskryf word, sal uitgesluit word.
(c) Fronting
Aansoekers wat betrek word by fronting soos in die Algemene Beleid: 2021 omskryf word,
sal uitgesluit word.
(d) Niebenutting
Aansoekers wat versuim om hulle bodemhaai-visvangregte tussen die tydperk 2014 tot
2020 doeltreffend te benut. Doeltreffende benutting vereis dat a) ’n permit afgehaal moet
word, b) die reg aktief gebruik moet word (gevang moet word) en dat c) data verskaf moet
word.
Daar moet egter op gelet word dat hoewel daar nie aan aansoekers wat uitgesluit word ’n kommersiële
visvangreg in hierdie sektor toegewys sal word nie, hulle teen die balanseringskriteria geëvalueer sal
word. Dit sal gedoen word om tellingkaarte vir sodanige uitgesluite aansoekers op te stel.
10.2 Balanseringskriteria
Aansoekers sal aan die hand van die volgende balanseringskriteria geëvalueer word. ’n Gewig sal
daaraan toegeken word om elke aansoek te evalueer en assesseer:
a) Transformasie
i.

Algehele transformasie (van toepassing op kategorie A-aansoekers). ’n Verbetering van die
transformasieprofiel sedert die vorige rondte van toewysings sal in ag geneem word. Die
volgende sal in ’n positiewe lig beskou word: gedemonstreerde toename in regteeienaarskap, bestuur, vaardige personeel (met ander woorde skippers, beamptes,
vangskippers, bevoegde bemanning) uit aangewese groepe, veral histories-benadeelde
persone (HBP’s), vroue, jongmense en mense wat met gestremdhede leef.

ii. Algehele transformasie (van toepassing op kategorie B-aansoekers). Die volgende sal in ag
geneem word: Transformasievlakke ten opsigte van eienaarskap, bestuur, vaardige
personeel (met ander woorde skippers, beamptes, vangskippers, bevoegde bemanning) uit
aangewese groepe, veral HBP’s, vroue, jongmense en mense wat met gestremdhede leef.
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iii. Algehele transformasie (van toepassing op kategorie C-aansoekers) ten opsigte van
aangewese groepe, veral HBP’s, vroue, jongmense en mense wat met gestremdhede leef.
b) Belegging in die vissery
Belegging in die bodemhaai-vissery wat met vaartuie, verwerking en mensekapitaal verband hou, sal in
ag geneem word.
c) Visvangprestasie
Die visvangprestasie van aansoekers wat visvangregte in die bodemhaai-vissery hou, sal ondersoek
word om te bepaal of hulle hulle visvangregte doeltreffend benut het.
Doeltreffende benutting word getoon deur:
a)

konsekwente vangste vir 17 maande vir ’n tydperk van 7 jaar (20%) en

b)

indiening van 12 logboekvangsopgawes per jaar, insluitend nulopgawes. Die gehalte van
logboekinligting sal ook in ag geneem word. Doeltreffende benutting sal aan die hand van
die Departement se rekords bepaal word.

Aansoekers wat nie enige bodemhaai tydens ’n visvangseisoen geoes het nie of wat om enige spesifieke
rede nie ’n permit afgehaal het nie sonder om ’n redelike verduideliking en/of stawende dokumentasie te
verskaf, kan uitgesluit word.
d) Afhanklikheid van bodemhaai
Aansoekers wat sterk op die oes van bodemhaai staatmaak vir ’n beduidende gedeelte (> 50%) van hulle
bruto jaarlikse inkomste sal voorkeur geniet bo aansoekers wat ’n inkomste uit bronne buite die vissery
verkry.
e) Plaaslike ekonomiese ontwikkeling
Ten einde plaaslike ekonomiese ontwikkeling in ekonomies onderdrukte vissersdorpe te bevorder, sal
voorkeur gegee word aan aansoekers wat kies om hulle vangste by hawens buite metropolitaanse
gebiede te ontskeep en te verwerk.
f) Werkskepping en volhoubare indiensneming
Die Gedelegeerde Owerheid kan voorkeur gee aan enige aansoeker wat hom daartoe verbind om
bestaande werksgeleenthede te behou of werksgeleenthede te vermeerder as daar ’n reg in die vissery
aan hom toegewys word. Vir hierdie doeleindes sal die Gedelegeerde Owerheid die gehalte in ag neem
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van die werksgeleenthede wat geskep sal word, insluitend nakoming van die Wet op Basiese
Diensvoorwaardes, 1997 (No. 75 van 1997) (“BCEA”), die Handelskeepvaartwet 57 van 1951 en die
aansoeker se verbintenis om aan hulle werknemers die volgende te verskaf:
i)

Permanente indiensneming;

ii) Mediese fonds of enige soort reëling vir mediese ondersteuning;
iii) Pensioen- en voorsorgfonds;
iv) Veilige werksomstandighede in ooreenstemming met die toepaslike wetsvereistes; en
v) ’n Aandeleskema vir werknemers as ’n aandeelhoudingsentiteit van die regtehouer.

g) Betaling van heffings
Aansoekers aan wie visvangregte in 2013 toegestaan is, sal bewys moet verskaf dat hulle op datum is
met die betaling van hulle heffings op vis wat ontskeep is op die datum waarop hulle aansoeke ingedien
is.
h) Toegang tot ’n geskikte vaartuig
’n Aansoeker sal die reg van toegang tot ’n vaartuig wat geskik is vir die oes van bodemhaai moet kan
demonstreer. Bewys in die vorm van eienaarskap, gedeeltelike eienaarskap of vangsooreenkoms,
tesame met die geldige Suid-Afrikaanse Maritieme Veiligheidsowerheid (SAMSA) se registrasiesertifikaat
en/of ’n geldige SAMSA-veiligheidsertifikaat en foto’s van die vaartuig van bakboord en stuurboord, agter
en voor moet by die aansoek ingesluit word. Indien die aansoeker ’n koopooreenkoms aangegaan het
om ’n geskikte vaartuig te verkry indien die aansoek slaag, moet bewys van die koopkontrak verskaf
word. In die geval van ’n nuut geboude vaartuig moet die vaartuig se planne, gedetailleerde
kosteberekening van die vaartuigboumaatskappy en bewys van finansiering verskaf word.
Geen visvangvaartuig onder ’n buitelandse vlag sal in hierdie vissery toegelaat word nie. Die getal regte
wat aktief is, kan nooit die TOP oorskry nie.
’n Geskikte vaartuig in die bodemhaai-vissery is ’n vaartuig wat:
i)

’n Maksimum lengte van 25 meter het en ’n funksionerende vaartuigmoniteringstelsel
het op die tydstip wanneer daar om ’n vaartuiglisensie aansoek gedoen word indien
die aansoek slaag. Vorige vaartuie wat in hierdie vissery bedrywig was, sal in ag
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geneem word indien die aansoeker voorheen ’n regtehouer was en prestasie kan
demonstreer.
ii) deur SAMSA as geskik vir bodemhaai-langlynvisvang geregistreer en gesertifiseer
is; en
iii) met vistuig vir bodemhaai-langlynvisvang toegerus is.
i)

Aansoekers se betrokkenheid by en verhouding met ander aansoekers
(i) Entiteite en hulle filiale se betrokkenheid
’n Maatskappy, beslote korporasie en sy filiaal/filiale kan nie meer as een reg ontvang in die
bodemhaai-vissery nie ten einde fronte en monopolieë te vermy en om wyer toegang tot
bodemhaai-hulpbronne uit te brei. Aansoekers kan gevra word om hulle verhouding met
ander aansoekers vir die toewysing van regte in die bodemhaai-vissery, asook in ander
kommersiële visserye, openbaar te maak. Indien ’n entiteit en sy filiaal albei vir ’n reg in
dieselfde vissery aansoek doen, sal die houer-/sambreel-/ouermaatskappy voorkeur kry,
met die Departement se transformasiedoelwitte wat behoorlik in ag geneem word.
(ii) Broer-susterkorporasies
Indien twee of meer entiteite wat deur dieselfde persoon of persone of aandeelhouers besit
word vir ’n kommersiële visvangreg in die bodemhaai-vissery aansoek doen en vir die
toewysing van sodanige regte kwalifiseer, kan die Departement oorweeg om ’n vissery
slegs aan een van die kwalifiserende entiteite toe te wys, of die TOP tussen die
kwalifiserende entiteite te verdeel.

11. POGINGTOEWYSING
Die Departement sal visvangpoging aan 4 visvangvaartuie in hierdie sektor toewys. Die Gedelegeerde
Owerheid kan waar nodig ’n gedeelte van die TOP (25%) vir appèlle opsy sit. Hierdie enkelreg sal aan ’n
suksesvolle appellant toegewys word. Die Gedelegeerde Owerheid sal alle aansoekers van die datums
van appèlle in kennis stel.
12. Nuwe toetreders
Terwyl die dinamika van die sektor wat ingevolge die vorige langtermynregte ten opsigte van belegging,
prestasie, ekonomiese stabiliteit en sakegroei gevestig is, in gedagte gehou word, sal die Departement
die insluiting van nuwe toetreders oorweeg om aan afdeling 2, Doelwitte en Beginsels, asook artikel 18(5)
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van die MLRA van die Departement te voldoen. Nuwetoetreder-aansoekers moet demonstreer dat hulle
die kennis, vaardigheid en kapasiteit het om bodemhaai te vang en te verwerk. Daar moet egter kennis
geneem word dat daar beperkte ruimte is om nuwe toetreders in hierdie vissery te akkommodeer.
13. BETALING VAN AANSOEK- EN REGTOEWYSINGSGELDE
Toepaslike gelde is afsonderlik ingevolge artikel 25 van die MLRA in die Staatskoerant No. 39451,
Volume No. 605, 25 November 2015 gepubliseer.
Die aansoekgeld is met indiening van ’n aansoek betaalbaar en is nieterugbetaalbaar.
Die regtoewysingsgelde is deur alle suksesvolle aansoekers betaalbaar binne 60 dae nadat die reg
toegestaan is.
Aansoekers moet die aansoekgelde aan die Lewende Mariene Hulpbronnefonds betaal voordat hulle
aansoekvorm ingedien word, en bewys van betaling moet saam met die aansoekvorm ingedien word
wanneer daar om ’n visvangreg aansoek gedoen word. Bankbesonderhede is soos volg:
Rekeninghouer: Lewende Mariene Hulpbronnefonds
Banknaam: Eerste Nasionale Bank
Rekeningnommer: 62123256382
Takkode: 210554
Verwysingsnommer: [Aansoeker moet die aansoeknommer van
die kommersiële visvangreg invoeg]

14. VOORLOPIGE LYS
Die Gedelegeerde Owerheid kan voorlopige lyste oor enige aspek met betrekking tot ’n aansoek in enige
vissery vir kommentaar uitreik.
Die Gedelegeerde Owerheid kan kommentaar versoek oor enige van die inligting wat deur ’n aansoeker
verskaf word, en aan die hand van die kommentaar wat ontvang is sy finale besluit neem.
Die Gedelegeerde Owerheid kan voorleggings oor die evaluering van die aansoeke hierin versoek
voordat ’n finale besluit geneem word.
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15. AANKONDIGING VAN BESLUITE
Die Gedelegeerde Owerheid moet, nadat finale besluite oor die aansoeke geneem is, alle aansoekers
oor die uitkoms van hulle individuele aansoeke inlig en spesifieke redes vir sodanige besluit verskaf.
Die algemene redes vir besluite in ’n spesifieke vissery sal gepubliseer word en alle aansoekers inlig oor
hoe die besluite geformuleer en geneem is. Die algemene redes moet ’n bylae insluit wat die tellings
uiteensit wat deur al die aansoekers in die Bodemhaai-Langlynvissery behaal is.
16. BESTUURSMAATREËLS
Die bestuursmaatreëls hieronder is ’n paar van die Departement se vernaamste náregtetoewysingbestuursmaatreëls vir die Bodemhaaisektor. ’n Visserybestuursplan sal in oorleg met regtehouers
ontwikkel word wanneer die regtetoewysingsproses afgehandel is om die volhoubaarheid van die
hulpbron te verseker.
16.1 Ruimtelike bestuur
(a) Geen visvangs mag plaasvind oos van ’n lyn wat reg suid van Oos-Londen-hawe getrek word
nie (27°55’O).
(b) Geen visvangs mag plaasvind in die Mariene Beskermingsgebiede soos in die Staatskoerant
No. 42478 van 23 Mei 2019 geproklameer is nie.
(c) Visvangs en/of die verwydering of versteuring van enige mariene lewe in die nasionale parke is
verbode. Visvangs in ander mariene en strandmeergebiede wat deur die Suid-Afrikaanse
Nasionale Parke beheer word, is onderhewig aan regulasies wat ingevolge die Wet op
Nasionale Parke, 1976 (Wet No. 57 van 1976), soos gewysig, gepromulgeer is.
(d) Geen persoon mag enige visvangtoerusting binne die Bird Island Mariene Beskermde Gebied,
’n reghoek rondom Bird Island in Algoabaai, omskryf deur die breedtegrade 33°48’0S en
33°52’0 en die lengtegrade 026°14’5O en 026°20’0O, gebruik nie.
(e) Gedurende die tydperk 1 September tot 31 Desember mag geen vis gevang word in die
vierhoek wat beskryf word deur lyne wat die volgende vier punte verbind nie:
A: 34°48’S 024°00’O;
B: 34°38’S 025°00’O;
C: 34°44’S 025°00’O; en
D: 34°57’S 024°00’O.
16.2 Waarnemer ter see en landgebaseerde monitering
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Daar sal van suksesvolle aansoekers verwag word om geakkrediteerde seevarende wetenskaplike
waarnemers op ’n grondslag van gebruiker betaal te ontplooi, soos deur die Departement in
permitvoorwaardes gespesifiseer word. Een vaart per kwartaal moet tans ’n waarnemer dra.
Elektroniese monitering as ’n alternatief vir fisiese waarnemers sal in oorleg met regtehouers
ontwikkel word. Die Departement sal met regtehouers en bedryfsverenigings saamwerk om
monitering ter see, aflaai (bepaling van spesiesamestelling) en datavaslegging deur die gebruik van
tegnologie (kameras) moontlik te verbeter en te outomatiseer.
17. PERMITVOORWAARDES
Permitvoorwaardes vir hierdie vissery sal jaarliks uitgereik word. Die permitvoorwaardes sal jaarliks
in ooreenstemming met wetenskaplike advies tydens departementele sektor-spesifieke
bestuurswerkgroepvergaderings bepaal word. Hersiening in oorleg met regtehouers kan ook op ’n
ad hoc-grondslag tydens die seisoen plaasvind soos en wanneer dit nodig geag word.
18. MONITERING EN EVALUERING VAN DIE BELEID
Die Departement sal die finale beleid moniteer en evalueer deur ’n aantal formele
prestasiemetingsoefeninge vir die duur van die tydperk van 15 jaar in te stel. Daar word in die
vooruitsig gestel dat die eerste stel prestasiemetingsoefeninge ná sewe (7) jaar vanaf die datum van
die finalisering van die appèlle sal plaasvind.
Hoewel die Departement die presiese kriteria waarteen regtehouers gemeet sal word ná die
toewysing van kommersiële visvangregte – en nadat daar met regtehouers oorleg gepleeg is – sal
finaliseer, kan die volgende breë prestasieverwante kriteria gebruik word:
(a)

Transformasie.

(b)

Belegging in vaartuie, fabrieke en vistuig.

(c)

Volhoubare benutting.

(d)

Vangsprestasie en benutting van reg

(e)

Nakoming van toepaslike wette en regulasies

(f)

Tydige en volledige verslagdoening oor vangste en ander inligting soos van toepassing.

Suid-Afrika is nie immuun teen die negatiewe impak van klimaatsverandering op visseryhulpbronne
en gemeenskappe wat van visserye afhanklik is vir hulle heenkome nie. Die impak van
klimaatsverandering kan hanteer word deur aanpassings- en versagtingsmaatreëls in die
visvangsektor te aanvaar. Navorsing en deurlopende monitering deur die Departement sowel as
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belanghebbers sal ’n belangrike rol speel om gapings, swakhede en tekortkominge in die bestaande
visserybeleide en bestuursmaatreëls te identifiseer.
Die doel van prestasiemeting sal wees om te verseker dat daar aan die doelwitte van hierdie finale
beleid voldoen word.
19. Oortredings
Die Departement kan ingevolge artikel 28 van die MLRA regstappe en/of siviele of strafregtelike
verrigtinge instel teen enige regtehouer wat enige voorwaarde oortree op grond waarvan die reg
toegestaan is. Hierdie oortredings sluit in:
(a)

’n Verbreking deur ’n regtehouer of sy werknemers (hetsy permanent, voltyds of deeltyds),
sy kontrakteurs, agente, adviseurs en die skipper van die vaartuig van die bepalings van die
MLRA, die regulasies, permitvoorwaardes, die Oordragbeleid en ander verwante wette wat
by die permitvoorwaardes ingesluit word;

(b)

’n Regtehouer wat sonder ’n redelike verduideliking versuim om sy BodemhaaiLanglynvisseryreg vir enige twee opeenvolgende visvangseisoene te benut oor die termyn
waarvoor die reg toegestaan is;

(c)

’n Regtehouer wat versuim om aan die doelstellings van hierdie beleid te voldoen, soos in
die prestasiemoniteringsoefening geïdentifiseer word;

kan tot die instel van regsgedinge lei (wat die instel van artikel-28-gedinge ingevolge die MLRA en/of
siviele of strafregtelike gedinge kan insluit).
20. Herroeping
Hierdie Beleid oor die Toewysing en Bestuur van Kommersiële Visvangregte in die BodemhaaiLanglynvissery: 2021 herroep die Beleid oor die Toewysing en Bestuur van Kommersiële Visvangregte
in die Bodemhaai-Langlynvissery: 2013.
EINDE
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DEEL A: Inleiding
1.

Inleiding
Hierdie beleid oor die toewysing en bestuur van visvangregte in die Suidkus-kreefvissery
(“die SKK-vissery”) word deur die Minister van Bosbou, Visserye en die Omgewing (“die
Minister”) uitgereik en word die “2021: Suidkus-kreefvisserybeleid” genoem. Die 2021:
Suidkus-kreefvisserybeleid moet saam met die 2021 Algemene Beleid oor die Toewysing
van Kommersiële Visvangregte (die “2021: Algemene Beleid”) en die Beleid oor die Oordrag
van Kommersiële Visvangregte gelees word.
Die Minister het ingevolge artikel 79 van die Wet op Lewende Mariene Hulpbronne 18 van
1998 (“die MLRA”) die artikel 18-magte om kommersiële visvangregte toe te staan ingevolge
artikel 79 van die Wet op Lewende Mariene Hulpbronne 18 van 1998 (die “MLRA”) aan ’n
senior amptenaar van die Departement van Bosbou, Visserye en die Omgewing (“die
Departement”) gedelegeer.
Die 2021: Suidkus-kreefvisserybeleid sit die doelwitte, kriteria en oorwegings uiteen wat die
evaluering en toewysing van visvangregte in die Suidkus-kreefvissery sal lei. Hierdie beleid
sal die Gedelegeerde Owerheid met die neem van besluite oor aansoeke in hierdie vissery
lei.

2.

Profiel van die vissery
2.1. Beskrywing van die vissery
Die SKK-vissery is ’n diepwater-langlynfuikvissery wat in 1974 begin het. Op daardie
tydstip het Suid-Afrikaanse sowel as buitelandse vaartuie die diepwaterhulpbron
ontgin. In 1976 het Suid-Afrika egter sy eksklusiewe ekonomiese sone van 200 myl
verklaar en effektief ’n einde aan buitelandse deelname aan die SKK-vissery gemaak.
’n Totaal van 26 Suid-Afrikaanse vaartuie het in die vissery oorgebly. Hierdie getal het
in 1981 tot 15 gedaal nadat jare van onvolhoubare en ongereguleerde visvang tot die
ineenstorting van die hulpbron gelei het. In 1975 is 2 092 ton Suidkus-kreef geoes, en
teen 1981 het dit tot slegs 176 ton gedaal.
Die SKK-vissery is in 1984 die eerste keer deur ’n totale toelaatbare vangs (“TTV”)
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gereguleer. Die TTV is op 450 ton (stertmassa) vasgestel. Tien jaar later het navorsing
aangedui dat die hulpbron steeds agteruitgaan. Die bestuurstrategie vir hierdie vissery
is in 2000 fundamenteel verander. ’n Gekombineerde TTV en strategie vir totale
ontplooibare poging (“TOP”) is ingestel, wat die getal dae beperk het wat ’n SKKvaartuig ter see mag bly. Die perk van “see-dae” is bereken op grond van die gedeelte
van die TTV wat deur ’n spesifieke vaartuig gevang word, met inagneming van daardie
vaartuig se visvangkapasiteit.
Die Departement se bestuursplan vir die SKK-vissery het vrugte afgewerp. Die SKK se
TTV het van 340 ton (en 1 922 see-dae) in die 2001/2002-visvangseisoen tot 382 ton
(en 2 089 see-dae) in 2007/2008 toegeneem, en het sedertdien met hoogstens 5%
tussen jare gewissel, van 317 ton tot 363 ton. Die besluit oor vangslimiete is gelei deur
die bedryfsbestuursprosedure (“BBP”), wat die eerste keer in 2008 ingestel is.
Regtehouers het die BBP en die doelwitte daarvan ondersteun en met die herstel van
die hulpbron gehelp deur hulle verbintenis tot beste praktyk in die evaluering en bestuur
van die hulpbron, deur op volhoubare vlakke te oes en deur navorsingsprojekte
en -programme in die sektore te steun en befonds. ’n Aantal BBP’s is sedertdien
ontwikkel en hersien, met die volgende hersiening wat vir 2022 geskeduleer is. Die
doelwitte van die laaste BBP, BBP-2019, was om die interjaarlikse-TTV-verandering
tot 5% te beperk, kuitskietbiomassa van hierdie hulpbron met 30% te verhoog oor ’n
tydperk van 20 jaar (2006 tot 2025) en nie die TTV vir die 2019/2020- en 2020/2021seisoen onder 321 ton te laat daal nie. Die visvangseisoen vir die SKK-visserysektor
regdeur die jaar is vanaf 1 Oktober tot 30 September, met die TTV wat jaarliks deur die
Gedelegeerde Owerheid bepaal word.

TTV (ton stertmassa)

SKK-TTV oor die afgelope 15 jaar
390
370
350
330
310
290
270
250

Seisoen

Vaartuie is toegerus met ’n aanboordverwerkingsfabriek, verpakkings- en vriesgeriewe
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of spesiaal-ontwerpte houergeriewe vir lewendige vis. Kreefsterte en heel bevrore
krewe word ter see gevries, en wanneer dit in die hawens van Kaapstad en Port
Elizabeth ontskeep word, word dit gegradeer en by landgebaseerde geriewe
herverpak. Aangesien die meeste verwerking ter see gedoen word, is die
landgebaseerde infrastruktuur beperk. Lewendige krewe word aan geriewe met tenks
vir lewendige krewe gelewer. Feitlik die hele vangs word uitgevoer, hoofsaaklik na die
VSA vir die bevrore produk en na Italië, Frankryk en Taiwan vir die lewendige produk.
Vaartuie word vir langlyn-fuikvangste ingerig. Vaatjievormige plastiekfuike word vir
periodes vanaf 24 uur tot ’n paar dae gestel. Elke vaartuig trek en stel weer tipies
ongeveer 2 000 tot 6 000 fuike per dag in stelle van 100 tot 200 fuike op. Langlynfuikvangste is ’n arbeidsintensiewe visvangmetode. Bemannings bestaan uit tot 35
persone. Die vaartuie in die SKK-vissery is groot, oopseevaartuie tussen 27 en 60
meter lank. Hulle vang 180 tot 300 dae per jaar vis. Gedurende die laaste regteperiode,
vanaf 2005 tot 2020, was daar in die vroeër seisoen 10 vaartuie wat aktief vis gevang
het, en namate die TTV gedaal het, het die getal vaartuie op sewe tot agt vaartuie per
seisoen gestabiliseer. Hierdie sewe tot agt vaartuie het gemiddeld 38 ton (stertmassa)
elk per seisoen gevang.
Die SKK-vissery is kapitaalintensief, benodig groot vaartuie, ’n aansienlike getal
bemanningslede, toegang tot buitelandse markte en fondse vir bokoste soos brandstof,
vaartuiginstandhouding en salarisse.

2.2. Biologie en hulpbrondinamika
Suidkus-kreef (Palinurus gilchristi) is endemies aan die kontinentale plat van suidelike SuidAfrika en kom voor op rotsagtige substrata op dieptes van 50 tot 200 meter wat beperk word tot
die gebied tussen Kaap Agulhas in die suidweste en Oos-Londen in die noordooste. Die spesie
word op twee plekke in kommersiële hoeveelhede aangetref: in die oop see op die Agulhasbank
in ’n gebied ongeveer 200 kilometer van die kus, en nader aan die kus (2 tot 50 kilometer van
die kus) tussen Mosselbaai en Oos-Londen. Die tradisionele visvanggebiede word in vier areas
verdeel, naamlik die Agulhasbank, Port Elizabeth en Port Alfred. Die Port Alfred-area het ’n smal
kontinentale plat, wat in Port Elizabeth en St Francis breër word en op die Agulhasbank op sy
breedste is. Suidkus-kreef is ’n kouewaterspesie wat stadig groei en lank leef. Die kusgebied
tussen Danger Point en Kaap Agulhas is ’n belangrike vestigingsgebied vir jong krewe, wat na
volwasse habitats op die Agulhasbank en in die kusgebied tussen Mosselbaai en Port Elizabeth
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migreer. Kreef wat tussen Port Alfred en Oos-Londen voorkom, is gewoonlik kleiner, groei
stadiger en migreer nie. Die slipper lobster (Scyllarides elisabethae), seekat (Octopus
magnificus), panga, slymprik en koningklip word as byvangs in die SKK-vissery beskou.
3.

Vorige toewysingsproses vir langtermyn-visvangregte
In 2005 is visvangregte vir ’n termyn van 15 jaar aan 17 visvangmaatskappye (met ’n totaal van
sewe vaartuie) toegewys. Die transformasieprofiel vir die sektor in 2005/2006 was:
(a) Meer as 60% van die regtehouers in die vissery het ’n swart aandeelhouding van meer as
50% gehad;
(b) Die persentasie van die TTV en die TOP wat deur swartes gehou is, was 72,22% en 72,18%
onderskeidelik; en
(c) Die persentasie van aandeelhouding/ledebelang wat deur vroue gehou is, was 18,42%.
Oor die duur van die 15-jaarreg het visvangmaatskappye hulle regte gekonsolideer en met die
beëindiging van die reg in 2020 het slegs sewe van die 17 maatskappye oorgebly.
Met die beëindiging van die langtermyn-visvangregte in 2020 het die sewe regtehouers gemiddeld
tussen 94% en 100% van hulle TTV-toewysings elke seisoen gevang. Vier van die sewe regtehouers
het ’n TTV van < 40 ton gehad, en vier regtehouers (die maatskappy met die hoogste TTV en die
drie maatskappye met die laagste TTV) het regte in ander sektore gehad. Die twee maatskappye
met die hoogste TTV het 100%-eienaarskap van vier vaartuie gehad, terwyl die oorblywende
regtehouers waarskynlik gedeeltelike eienaarskap gehad het van die vier vaartuie wat mees onlangs
gebruik is.

Vorige
regtehouer

Onlangse
TTV
(kg % TTV
stertmassa)

Gemiddelde %
Getal vaartuie
TTV
per
Getal regte
met
100%seisoen
ander sektore
eienaarskap
gevang

Regtehouer 1
Regtehouer 2
Regtehouer 3
Regtehouer 4
Regtehouer 5
Regtehouer 6
Regtehouer 7

135 198
83 842
59 513
23 508
13 958
11 379
7 667

92
100
97
98
100
94
98

40.3
25.0
17.8
7.0
4.2
3.4
2.3

3
1

in

4 aktief, 4 verval
0
0
0
1 aktief, 4 verval
1 aktief, 2 verval
1 verval
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4.

Doelwitte
4.1 Hierdie beleid erken die behoefte om die optimale, langtermyn- en regverdigbare gebruik van
lewende mariene hulpbronne te verseker om volhoubare ontwikkeling van die visvangsektor
te verseker om inklusiewe ekonomiese groei te bereik, asook die doelwitte en beginsels soos
wat in artikel 2 van die MRLA deur die Lewende Mariene Hulpbronnefonds (MLRF) gelys
word en om volhoubare indiensneming te skep wat met die nasionale regering se
ontwikkelingsdoelwitte ooreenstem. Ingevolge die Wet op Lewende Mariene Hulpbronne,
1998, is die verantwoordelike owerhede verplig om optimale benutting en ekologies
volhoubare ontwikkeling van lewende mariene hulpbronne te bereik; lewende mariene
hulpbronne vir die huidige en toekomstige geslagte te bewaar; voorkomende benaderings ten
opsigte van die bestuur en ontwikkeling van mariene hulpbronne toe te pas; lewende mariene
hulpbronne te benut om ekonomiese groei, mensehulpbronontwikkeling, kapasiteitsbou binne
visserye en marikultuursektore, werkskepping en ’n gesonde ekologiese balans te
bewerkstellig wat met die nasionale regering se ontwikkelingsdoelwitte ooreenstem; die
ekostelsel as geheel te beskerm, insluitend spesies wat nie vir ontginning geteiken word nie;
mariene biodiversiteit te bewaar en mariene besoedeling te beperk.
4.2 Die doelwitte van die toewysing van visvangregte in die SKK-vissery is:
(a) om optimale benutting en ekologies volhoubare ontwikkeling van lewende mariene
hulpbronne te bewerkstellig;
(b) om lewende mariene hulpbronne vir die huidige en toekomstige geslagte te bewaar;
(c) om voorsorg te tref met benaderings ten opsigte van die bestuur van ontwikkeling van
lewende mariene hulpbronne;
(d) om ekonomiese stabiliteit en lewensvatbaarheid van die vissery te ondersteun;
(e) om transformasie te bevorder, betekenisvolle deelname uit te brei (verhoog deelname,
skep waarde en skakeling) en te groei;
(f) om die gehalte van werk te verbeter deur die bevordering van permanente indiensneming
en toewysing van regte aan KMMO’s wat deur histories-benadeelde persone besit word;
(g) om voldoening aan billike arbeidspraktyke te bevorder;
(h) om voedselsekerheid en armoedeverligting te bevorder; en
(i) om jongmense en vroue se eienaarskap en ontwikkeling te bevorder.
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DEEL B: TOEWYSINGSPROSES VIR KOMMERSIËLE VISVANGREGTE
5.

TOESTAAN VAN VISVANGREGTE
Visvangregte word ingevolge artikel 18 van die MLRA toegestaan. Alle regte wat toegestaan word,
is geldig vanaf die datum van toewysing vir ’n tydperk van hoogstens 15 jaar, waarna die reg
outomaties beëindig sal word en na die staat sal terugval.
5.1. Formaat van Regtehouers
5.1.1. Slegs aansoeke van maatskappye in Suid-Afrikaanse besit en beslote korporasies
sal oorweeg word.
5.1.2. Daardie aansoekers wat tydens die tydperk 2006 tot 2020 regte in die SKK-vissery
gehou het, kan as Kategorie A-aansoekers beskou word. Aansoekers wat in die
tydperk 2006 tot 2020 regte gehou het in ander sektore as die SKK-vissery, kan as
Kategorie B-aansoekers beskou word. Aansoekers wat nie in die tydperk 2006 tot
2020 kommersiële visvangregte gehou het nie, kan as Kategorie C-aansoekers
beskou word. Die derde kategorie word ook “nuwe toetrede-aansoekers” genoem.
5.2. Duur van regte
Met inagneming van die regtetoewysingsproses en die behoefte om belegging aan te
moedig, sal visvangregte in die SKK-vissery vir ’n maksimum tydperk van 15 jaar toegeken
word, waarna dit outomaties sal eindig en na die staat terugval.
5.3. Multisektorbetrokkenheid
Aansoekers in die SKK-vissery (insluitend hulle beherende aandeelhouers en lede van
hulle uitvoerende bestuurspan) sal nie uitgesluit word van kommersiële visvangregte in
ander visvangsektore nie.
5.4. Oordrag van regte wat ingevolge hierdie beleid toegewys is
Ingevolge artikel 21 van die MLRA kan die Minister die volle of gedeeltelike oordrag van
visvangregte goedkeur. Regte wat ingevolge die MLRA in die vissery toegestaan word,
mag egter nie oorgedra word binne die eerste drie (3) jaar nadat dit toegestaan is nie.
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6.

Getal vaartuie
Daar is tans agt SKK-visvangvaartuie wat in Suid-Afrikaanse water bedrywig is met die huidige
2020/2021-TTV van 337 ton. Aangesien sommige suksesvolle aansoekers nie die vaartuie wat
hulle beoog om te gebruik, ten volle sal besit nie, en aangesien vaartuie vervang sal moet word,
erken die Departement dat talle suksesvolle aansoekers sal probeer om verdere of nuwe vaartuie
in te bring nadat die langtermyn-visvangregte toegewys is en namate die SKK-hulpbron herstel en
die TTV toeneem. Die Departement sal die kumulatiewe uitwerking van die inbring van verdere en
nuwe vaartuie in die vloot versigtig evalueer. Suksesvolle aansoekers sal nie toegelaat word om
vaartuie in te bring wat poging sal gebruik wat hulle toewysings oorskry nie.

7.

Aansoek- en regtoewysingsgelde
Toepaslike gelde is afsonderlik ingevolge artikel 25 van die MLRA in die Staatskoerant No. 39451,
Volume No. 605, 25 November 2021 gepubliseer.
Die aansoekgeld is met indiening van die aansoek betaalbaar en is nieterugbetaalbaar.
Die regtoewysingsgelde is deur alle suksesvolle aansoekers betaalbaar binne 60 dae nadat die reg
toegestaan is.

8.

Nuwe toetreders
Aangesien SKK ’n kapitaalintensiewe vissery is, moes kategorie A-aansoekers die afgelope 15 jaar
groot beleggings in die vissery se infrastruktuur (byvoorbeeld in vaartuie, verwerkingsgeriewe) en
bemarking maak om ekonomies lewensvatbare entiteite te vestig. Die kategorie A-aansoekers het
hulle TTV ten volle benut, en gemiddeld meer as 90% van hulle TTV-toewysings elke seisoen
gevang. Hoewel regte in die vorige regteperiode gekonsolideer is, het bestuursmaatreëls vir die
verspreiding van TTV onveranderd gebly en daar is nie voorkeur gegee aan diegene met kleiner
toewysings om te help om geleenthede vir meer betekenisvolle deelname aan die vissery te verskaf
nie.
Terwyl die dinamika van die sektor wat ingevolge die vorige langtermynregte ten opsigte van
belegging, prestasie, ekonomiese stabiliteit en sakegroei gevestig is, in gedagte gehou word, kan
die Departement die insluiting van nuwe toetreders oorweeg wat aan die doelwitte van afdeling 2,
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Doelwitte en Beginsels, asook artikel 18(5) van die MLRA van die Departement voldoen.

9.

Omvangskriteria
In hierdie vissery sal die meganisme vir die toewysing van omvang bestaan uit ’n gekombineerde
ontleding van:
- die vorige TTV wat deur die kategorie A-aansoekers gehou is;
- die mate van benutting van die TTV deur kategorie A-aansoekers;
- die herverdeling van TTV (wat voor die konsolidering van regte gehou is) onder kategorie Aaansoekers om die toewysings van kategorie A-aansoekers te verbeter wat ’n histories kleiner
omvang gehou het om meer betekenisvolle deelname aan die vissery te ondersteun;
- die toewysing van TTV aan kategorie B- en C-aansoekers wat ooreenstem met toewysings wat
in die vorige langtermynregte deur kategorie A-aansoekers gehou is; en
- die mate waartoe die aansoeker die Departement se doelwitte bereik het.
Indien die hulpbron herstel en afneem, kan die TTV gedurende die regteperiode verhoog of verlaag
word. ’n Aanpassing van die TTV-toewysing sal eweredig en in verhouding tot die persentasie
verhoging of verlaging van die TTV verdeel word.
Omvangtoewysings sal voorlopig wees totdat die appèlproses oor die toewysing van regte in
hierdie vissery gefinaliseer is. Aanpassings wat aan omvangtoewysings gemaak word wanneer
appèlle afgehandel is, sal in die komende seisoen toegepas word.

10. EVALUERINGSKRITERIA
Aansoeke sal ingevolge ’n stel “uitsluitingskriteria” gesif word. Tellings sal daarna ingevolge ’n stel
geweegde “vergelykende balanseringskriteria” afsonderlik aan alle aansoekers toegeken word. ’n
Afsnypunt sal dan bepaal word om die suksesvolle aansoekers te kies en poging sal aan elke
suksesvolle aansoeker toegewys word.

10.1. Uitsluitingskriteria
Benewens die uitsluitingskriteria wat in die 2021: Algemene Beleid ten opsigte van die indien van
aansoeke, wesenlike defekte en vereistes (artikel 6) vervat word, sal die Gedelegeerde Owerheid
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aansoekers uitsluit wat versuim om aan die volgende vereistes te voldoen:
(a) Nakoming
’n Aansoeker sal uitgesluit word indien hy, of enige van sy direkteure, senior bestuur,
aandeelhouers of lede (waar sodanige aandeelhouding of ledebelang 10% oorskry) of
skippers, ’n beherende aandeelhouer, ’n lid met ’n beherende belang, of ’n direkteur, aan ’n
oortreding van die MLRA, die regulasies wat ingevolge daarvan uitgevaardig is en die
permitvoorwaardes skuldig bevind is (sonder die opsie om ’n boete te betaal).
’n Aansoeker sal uitgesluit word indien enige visvangreg van hom, of enige van sy direkteure,
senior bestuur, aandeelhouers of lede (waar sodanige aandeelhouding of ledebelang 10%
oorskry) of skippers ingevolge die MLRA gekanselleer of herroep is.
(b) Papierkwotas
Aansoeke wat geïdentifiseer word as dat dit kom van papierkwota-aansoekers soos in die
2021: Algemene Beleid omskryf word, sal uitgesluit word.
(c) Fronting
Aansoekers wat betrek word by fronting soos in die 2021: Algemene Beleid omskryf word,
sal uitgesluit word.
Daar moet op gelet word dat aansoekers wat op grond van een van die uitsluitingskriteria
uitgesluit is, steeds teen die balanseringskriteria geëvalueer sal word. Dit sal gedoen word
om tellingkaarte vir sodanige uitgesluite aansoekers op te stel.

10.2. Vergelykende balanseringskriteria
Aansoekers sal aan die hand van die volgende balanseringskriteria geëvalueer word. ’n Gewig
sal daaraan toegeken word om elke aansoek te evalueer en assesseer:
(a) Visvangprestasie (van toepassing op kategorie A-aansoekers)
1.

Die visvangprestasie van aansoekers wat sedert 2005 tot 2020
visvangregte in die SKK-vissery gehou het, sal ondersoek word om te
bepaal of hulle hulle visvangregte doeltreffend benut het. Doeltreffende
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benutting beteken die aktivering en die uitreiking van ’n permit om
kommersiële visvangs van SKK te onderneem, die ontskeping van
vangste en die daaropvolgende indiening van vangsdata vir ten minste
12 jaar gedurende die tydperk 2005–2020.
Voorts sal daar in dieselfde tydperk van vorige kategorie A-aansoekers
verwag word om ten minste 50% van hulle SKK-toewysing te ontskeep
vir elke visvangseisoen waarin hulle aktief was.
2.

Die getal visvangseisoene wat aktief aan visvang bestee word, patrone
van aktiewe visvangs oor opeenvolgende seisoene en die intensiteit
van visvang (byvoorbeeld persentasie TTV gevang, oorvangs en/of
ondervangs) sal in ag geneem word wanneer ’n telling vir hierdie
kriterium toegeken word.

3.

Betaling van heffings

Aansoekers aan wie visvangregte in 2005 toegestaan is, sal bewys moet
verskaf dat hulle op datum is met die betaling van hulle heffings op vis wat
ontskeep is op die datum waarop hulle aansoeke ingedien is.
(b)

Visvangervaring en kennis (op kategorie B- en C-aansoekers van toepassing)
1.

Die aansoeker se betrokkenheid by ander visvangsektore en verwante
aktiwiteite (vangs, verwerking, bemarking en bestuur van finansies deur die
maatskappy en/of beslote korporasie en aandeelhouers en/of lede); en

2.

Die aansoeker se betrokkenheid by die SKK-vissery met visvangverwante
aktiwiteite (vangs, verwerking, bemarking en bestuur van finansies deur die
maatskappy en/of beslote korporasie en aandeelhouers en/of lede).

(c)
1.

Geskikte vaartuie (van toepassing op kategorie A-, B- en C-aansoekers)
’n Aansoeker sal die reg van toegang tot ’n vaartuig wat geskik is vir die
oes van SKK moet kan demonstreer. Toegang kan wees in die vorm
van eienaarskap, gedeeltelike eienaarskap, vangsooreenkoms,
huurooreenkoms, of die koop van ’n vaartuig of die bou van ’n nuwe
vaartuig. Indien ’n aansoeker beoog om ’n vaartuig te koop, moet ’n
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koopooreenkoms en bankwaarborg verskaf word. In die geval van ’n
nuut geboude vaartuig moet die planne en kosteberekening van die
vaartuigboumaatskappy en bewys van betaling of gedeeltelike betaling
verskaf word. Dit is nie die bedoeling om die getal vaartuie tydens die
toewysingsproses te verhoog nie, maar die Minister kan die
beleidsdoelwitte in ag neem wanneer daar besluit word oor die getal
vaartuie wat geakkommodeer moet word.
2.

’n Geskikte vaartuig in die SKK-vissery is ’n vaartuig wat:
a.

’n minimum SAMSA-geregistreerde lengte van ongeveer 25 meter het;

b.

’n funksionerende vaartuigmoniteringstelsel het;

c.

in staat is om lyne van ongeveer een myl lank en 100 fuike te ontplooi;

d.

in staat is om ten minste 2 000 fuike te stoor;

e.

in staat is om die nodige hystoestelle te dra; en

f.

in staat is om ongeveer 30 of meer bemanningslede te dra.

Ten einde te bevestig of die vaartuig aan die kriteria vir ’n geskikte vaartuig voldoen,
moet aansoekers foto’s van die vaartuig asook afskrifte van die geldige SAMSAregistrasiesertifikaat indien. Foto’s van die vaartuig wat van bakboord en
stuurboord, agter en voor geneem is, moet by die aansoek ingesluit word.
(d)

Nakoming (van toepassing op kategorie A- en B-aansoekers)
Geringe en substantiewe oortredings tussen 2005 en 2020, insluitend dié ten
opsigte waarvan ’n skulderkenningsboete betaal is of die aansoeker ’n
pleitooreenkoms aangegaan het, kan in ag geneem word as ’n
balanseringskriterium en kan ook ’n aansoek negatief beïnvloed.

(e)

Belegging in die vissery (van toepassing op kategorie A-, B- en C-aansoekers)
Die Gedelegeerde Owerheid moet die volgende oorweeg:
1.

Vir kategorie A-aansoekers, die beleggings in geskikte vaartuie en ander vaste
bates soos verwerkings- en bemarkingsinfrastruktuur in die SKK-visserysektor
(en in ander sektore indien van toepassing, maar dit sal ’n kleiner gewig
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ontvang) in die afgelope 15 jaar. Belegging in die vorm van aandeelhouding
sal ook in ag geneem word.
2.

Vir kategorie B-aansoekers sal die beleggings gemaak in ander sektore in die
vorm van vaartuie, vaste bates, verwerkings- en bemarkingsinfrastruktuur,
maar ’n duidelike demonstrasie van hulle verbintenis (en vermoë) om in
hierdie sektor te belê (met ander woorde toegang tot vaartuig), vereis word.

3.

Alle kategorie C-aansoekers moet demonstreer dat hulle die kennis,
vaardigheid en kapasiteit het om SKK te vang en te verwerk. Beleggings in
geskikte vaartuie en ander vaste bates soos verwerkings- en
bemarkingsinfrastruktuur in die SKK-visserysektor sal in ag geneem word.
(f)

Transformasie (op kategorie A-, B- en C-aansoekers van toepassing)

Wanneer aansoeke geëvalueer en ’n telling toegeken word, kan die
Gedelegeerde Owerheid op grond van transformasiekriteria voorkeur aan
aansoekers gee. Wanneer ’n telling vir transformasiekriteria toegeken word, kan
die Gedelegeerde Owerheid die volgende in ag neem: sensusstatistiek of ander
inligting wat deur Statistieke SA oor die samestelling van die bevolking van SuidAfrika verskaf word, en die persentasie van daardie bevolking wat uit verskillende
nasionale demografiese groepe bestaan; die behoefte om die erkenning van en
histories-benadeelde persone (HBP’s) (wat swart mense, vroue, jongmense,
persone met gestremdhede insluit) se betekenisvolle deelname aan die
visvangbedryf te verseker; en die kodes van goeie praktyk ingevolge die
Wysigingswet op Breë Swart Ekonomiese Bemagtiging.
Afhangend van ’n aansoeker se aansoekvorm sal ’n geweegde telling aan aansoekers
toegeken word op grond van die volgende transformasiekriteria:
1.

Die persentasie persone uit aangewese groepe en HBP’s
verteenwoordig op ’n topsalaris-, direksie-, lede- en senioramptenaaren bestuursvlak;

2.

Die

mate

waartoe

’n

aansoeker

se

eienaarskap-

en

bestuurstransformasie-inligting van mense uit aangewese groepe en
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regtetoewysingsproses verbeter, dieselfde gebly of verswak het;
3.

Of werknemers (buiten die verdieners van topsalarisse) by ’n
aandeleskema vir werknemers baat;

4.

Nakoming van die Wet op Gelyke Indiensneming 55 van 1998 en die
verteenwoordiging van aangewese groepe en HBP’s op die verskillende
vlakke van indiensneming laer as die vlak van senior amptenaar en
bestuur;

5.

Regstellende verkryging;

6.

Nakoming van wetgewing oor vaardigheidsontwikkeling en die bedrae
wat aan opleidings- en leerlingskapprogramme vir aangewese groepe
en HBP’s bestee word; en

7.

Korporatiewe maatskaplike belegging.

(g) Werkskepping en diensvoorwaardes (van toepassing op kategorie A-, B- en Caansoekers)
Die Gedelegeerde Owerheid kan voorkeur gee aan enige aansoeker wat hom
daartoe verbind om bestaande werksgeleenthede te behou of werksgeleenthede
te vermeerder as daar ’n reg in die SKK-vissery aan hom toegewys word. Vir hierdie
doeleindes sal die Gedelegeerde Owerheid die gehalte in ag neem van die
werksgeleenthede wat geskep sal word, insluitend nakoming van die Wet op
Basiese Diensvoorwaardes, 1997 (No. 75 van 1997) (“BCEA”), die Wet op
Arbeidsverhoudinge en die Handelskeepvaartwet 57 van 1951, asook die
aansoeker se verbintenis om aan hulle werknemers die volgende te verskaf:
1. Permanente indiensneming;
2. Mediese fonds of enige soort mediese ondersteuning;
3. Pensioen- en voorsorgfonds;
4. Veilige werksomstandighede in ooreenstemming met die toepaslike
wetsvereistes; en
5. ’n Aandeleskema vir werknemers wat verseker dat werknemers ’n
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doeltreffende aandeelhouding in die regtehouer geniet.

DEEL C: BESTUURSMAATREËLS
11. Ekostelselbenadering tot visserye
Hierdie vissery sal in ooreenstemming met die ekostelselbenadering tot visserye (“EBV”) bestuur
word. Die ekostelselbestuursbenadering tot visserye is ’n holistiese benadering wat die gesondheid
van ’n ekostelsel in stand hou of verbeter en die uiteenlopende samelewingsbehoeftes en -waarde
balanseer. Hierdie benadering omskryf ook die ekostelsel in sy breedste betekenis en sluit
ekologiese, maatskaplike, ekonomiese en beheerstelsels in.
12. Waarnemerprogram
a.

Die regtehouer van ’n SKK-visvangreg moet ’n waarnemer aan boord van die regtehouer se
genomineerde vaartuig akkommodeer wanneer die Departement of sy agent dit vereis.

b.

Die regtehouer moet die koste van die waarnemerontplooiing dra wanneer dit deur die
Departement vereis word.

c.

Die regtehouer moet aan die waarnemer onbeperkte toegang gee om die visvangaktiwiteit te
moniteer en nakoming van permitvoorwaardes en alle toepaslike wetgewing te toets.

d.

Indien die Departement redelikerwys glo dat ’n waarnemer op enige wyse verhoed word om
sy of haar verpligtinge na te kom, of op enige manier gedreig word terwyl hulle aan boord van
die regtehouer se vaartuig is, kan die Departement ’n geding ingevolge artikel 28 van die
MLRA instel.

13. Omvang van teruggetrekte regte
Indien enige kommersiële visvangreg herroep word ingevolge artikel 28 van die MLRA of enige
ander reg ná die beëindiging van enige geregtelike oorsigverrigtinge wat ten opsigte daarvan
ingestel is, sal die bepalings ingevolge die 2021: Algemene Beleid toegepas word.

14. Oordrag van kommersiële visvangregte en/of aandele en/of ledebelang
Regtehouers in hierdie sektor moet die Beleid vir die Oordrag van Kommersiële Visvangregte of
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Regte of Gedeeltes daarvan (die Oordragbeleid) in ag neem wanneer hulle visvangregte en/of
aandele en/of ledebelang oorgedra word.

15. PERMITVOORWAARDES
Permitvoorwaardes vir hierdie vissery sal jaarliks uitgereik word. Die permitvoorwaardes sal
bepaal word ná oorlegpleging met die suksesvolle aansoekers in hierdie vissery en sal hersien
word soos en wanneer die Departement dit nodig ag.

16. Monitering en evaluering van die beleid
16.1

Die Departement sal die beleid moniteer en evalueer deur ’n aantal formele
prestasiemetingsoefeninge vir die duur van die tydperk van 15 jaar in te stel. Daar word in die
vooruitsig gestel dat die eerste stel prestasiemetingsoefeninge ná sewe (7) jaar sal plaasvind.

16.2

Hoewel die Departement die presiese kriteria waarteen regtehouers gemeet sal word ná die
toewysing van kommersiële visvangregte – en nadat daar met regtehouers oorleg gepleeg is –
sal finaliseer, kan die volgende breë prestasieverwante kriteria gebruik word:
(a) Transformasie.
(b) Belegging in vaartuie, fabrieke en vistuig.
(c) Volhoubare benutting.
(d) Vangsteprestasie ten opsigte van Suidkus-kreef.
(e) Voldoening van byvangsversagting aan toepaslike wette en regulasies.
(f) Nakoming van toepaslike wette en regulasies.
(g) Tydige en volledige verslagdoening oor vangste en ander inligting soos van toepassing.

16.3

Suid-Afrika is nie immuun teen die negatiewe impak van klimaatsverandering op
visseryhulpbronne en gemeenskappe wat van visserye afhanklik is vir hulle heenkome nie. Die
impak van klimaatsverandering kan hanteer word deur aanpassings- en versagtingsmaatreëls in
die visvangsektor te aanvaar. Navorsing en deurlopende monitering deur die Departement sowel
as belanghebbers sal ’n belangrike rol speel om gapings, swakhede en tekortkominge in die
bestaande visserybeleide en bestuursmaatreëls te identifiseer.

16.4

Suid-Afrika het die nasionale plan van aksie vir die bewaring en bestuur van haaie (NPOA-Haaie)
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en die nasionale plan van aksie vir die vermindering van die toevallige vangs van seevoëls in
langlynvisserye (NPOA-Seevoëls) gepubliseer. Die NPOA-haaie en NPOA-Seevoëls is onder
andere van toepassing op die visserye wat haaie en seevoëls as geteikende spesies of
niegeteikende spesies (byvangs) vang en ontskeep. Ten einde die optimale benutting en
ekologies volhoubare ontwikkeling van lewende mariene hulpbronne te bewerkstellig, sal SuidAfrika die NPOA-haaie-aksieplan in al die geïdentifiseerde visserye implementeer om te verseker
dat die ekostelsel beskerm is en dat visvangstrategieë met die beginsels van biologiese
volhoubaarheid en rasionele langtermyn- ekonomiese gebruik ooreenstem.
16.5

Die doel van prestasiemeting sal wees om te verseker dat daar aan die doelwitte van hierdie
beleid voldoen word.

17.

Oortredings
Oortredings van die volgende aard:
(a)

’n Suksesvolle aansoeker wat sonder ’n redelike verduideliking versuim om sy SKKvisseryreg vir enige enkele visvangseisoen te benut oor die termyn waarvoor die reg
toegestaan is;

(b)

’n Verbreking deur ’n regtehouer of sy werknemers (hetsy permanent, voltyds of deeltyds),
sy kontrakteurs, agente, adviseurs en die skipper van die vaartuig van die bepalings van die
MLRA, die MLRA-regulasies, permitvoorwaardes, die Regte-oordragbeleid en ander
verwante wette wat by die permitvoorwaardes ingesluit word;

kan tot die instel van regsgedinge lei (wat die instel van artikel-28-gedinge ingevolge die MLRA en/of
strafregtelike gedinge kan insluit).

18. Herroeping
Hierdie Beleid oor die Toewysing en Bestuur van Kommersiële Visvangregte in die Suidkus-Kreefvissery:
2021 herroep die Beleid oor die Toewysing en Bestuur van Kommersiële Visvangregte in die SuidkusKreefvissery: 2005.

EINDE
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Definisies
“Papierkwotas” soos in die Algemene Beleid omskryf word.
“Groep maatskappye” is ’n ekonomiese groep wat uit ’n versameling maatskappye gevorm word.
“Houermaatskappy” is ’n maatskappy wat ’n beherende belang in ander filiale besit.
“Filiaal” is ’n maatskappy wat gedeeltelik of ten volle besit word deur ’n ander maatskappy wat ’n
beherende belang in die filiaal besit.
Die algemene verwysing na “maatskappye” sluit ook beslote korporasies in.
Kategorie A-aansoekers is daardie aansoekers wat ’n reg hou in die vissery waarvoor hulle weer tydens
die tydperk 2006 tot 2020 aansoek doen.
Kategorie B-aansoekers is aansoekers wat regte gehou het in ander sektore as die vissery waarvoor
hulle in die tydperk 2006 tot 2020 aansoek doen.
Kategorie C-aansoekers (“nuwetoetreder-aansoekers”) is aansoekers wat nie in die tydperk 2006 tot
2020 kommersiële visvangregte gehou het nie.

Akronieme
MLRA: Wet op Lewende Mariene Hulpbronne, 1998 (Wet No. 18 van 1998)
TTV: Totale Toelaatbare Vangs
BBP: Bedryfsbestuursprosedure
LTRAMP: Die toewysings- en bestuursproses vir langtermynregte
Aanhef
Hierdie vissery word ingevolge die MLRA en ander tersaaklike wetgewing bestuur.
Ter erkenning van die behoefte om lewende mariene hulpbronne volhoubaar te benut en billike toegang
tot lewende mariene hulpbronne te bevorder.
Ter erkenning dat hierdie vissery in ooreenstemming met die ekostelselbenadering tot visserye bestuur
sal word.
Regte sal as verhoudings (persentasies) van die Stokvis-langlyn-TTV-toedeling aan suksesvolle
aansoekers toegewys word.
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1. Inleiding
Hierdie konsepbeleid oor die toewysing en bestuur van kommersiële visvangregte in die Stokvislanglynvissery (“die vissery”) word deur die Minister van Bosbou, Visserye en die Omgewing (die
Minister) uitgereik en word die “Stokvis-langlynbeleid: 2021” genoem. Hierdie beleid moet saam met
die Algemene Beleid oor die Toewysing van Kommersiële Visvangregte: 2021 (“die Algemene Beleid:
2021”) en alle ander sektor-spesifieke beleide, insluitend die Beleid vir die Kleinskaalse Visserysektor
in Suid-Afrika: 2012 en die Beleid oor die Oordrag van Kommersiële Visvangregte, gelees word.

Hierdie beleid sit die doelwitte, kriteria en oorwegings uiteen wat die aansoek om, evaluering en
toewysing van visvangregte in die Stokvis-langlynvissery (“die vissery”) in 2021 sal lei.
Die Minister het ingevolge artikel 79 van die Wet op Lewende Mariene Hulpbronne 18 van 1998 (“die
MLRA”) die artikel 18-magte om kommersiële visvangregte toe te staan aan ’n senior amptenaar van
die Departement van Bosbou, Visserye en die Omgewing (“die Departement”) gedelegeer. Hierdie
beleid sal die Gedelegeerde Owerheid met die neem van besluite oor aansoeke in hierdie vissery lei.
2.

SEKTORPROFIEL
2.1 Beskrywing van die vissery
Die Suid-Afrikaanse Stokvis-langlynvissery gebruik bodemlanglynvistuig om die twee spesies
Kaapse stokvis (vlakwater- Kaapse stokvis, Merluccius capensis, en diepwaterstokvis,
Merluccius paradoxus) te teiken, wat ook deur die Diepsee-treil-, Kustreil- en Stokvishandlynvissery geteiken word. Die Kaapse stokvis kom op die kontinentale plat en boonste
helling om die kus van Suider-Afrika voor. Merluccius paradoxus kom vanaf noordelike Namibië
tot suidelike Mosambiek voor, terwyl M. capensis vanaf suidelike Angola tot noordelike KwaZuluNatal voorkom. Soos die naam aandui, verskil die verspreiding van die twee stokvisspesies na
gelang van diepte, hoewel daar ’n aansienlike oorvleueling in die dieptestrekke is. Merluccius
capensis kom op ’n dieptestrek van 30 tot 500 m voor, met die grootste deel van die bevolking
wat tussen 100 m en 300 m voorkom, terwyl M. paradoxus oor ’n dieptestrek van 110 m tot dieper
as 1 000 m versprei is, met die grootste deel van die bevolking wat op dieptes van 200 en 800
m voorkom. Die grootte van albei spesies neem toe met diepte en groot M. capensis bestaan
gevolglik saam met en eet die kleiner M. paradoxis op groot skaal. Terwyl dit moeilik is om tussen
die twee spesies te onderskei wanneer dit gevries is, en dit gewoonlik as ’n enkele kommoditeit
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verwerk en bemark word, kan vars produkte op spesievlak geïdentifiseer word en as afsonderlike
kommoditeite bemark word. Stokvisvangste (wat deur ’n jaarlike TTV-beperking gereguleer
word) het die afgelope twee dekades tussen 110 000 en 158 000 ton per jaar gewissel. Die
Stokvis-langlynvissery vang tipies tussen 5% en 6% van die totale jaarlikse stokvisvangs, met
die meeste van die vangste oor die afgelope vyf jaar (meer as 95% elke jaar) wat aan die SuidAfrikaanse Weskus gemaak word. Tussen 40% en 60% van die jaarlikse Stokvis-langlynvangste
oor die afgelope vyf jaar was diepwater-stokvis (M. paradoxus). Byvangsspesies (hoofsaaklik
koningklip en engelvis) dra ongeveer 5% tot die totale behoue langlynvangs by. Die vissery word
aan die Suid-Afrikaanse kuslyn vanaf die Port Nolloth-gebied tot by Port Elizabeth bedryf, en
verskaf aansienlike ekonomiese voordele aan verskeie kleiner hawens soos Port Nolloth,
Saldanhabaai, Houtbaai, Gansbaai en Port St Francis.

Die Stokvis-langlynvissery word toegelaat om aan die Wes- en Suidkus van Suid-Afrika bedryf
te word, maar mag nie in water vlakker as 110 m, of binne 5 seemyl vanaf die kus (wat ook al
die grootste afstand vanaf die kus is), visvang nie. Bykomende ruimtelike beperkings is ’n verbod
op visvang in die mariene beskermde gebiede, asook die sluiting van die gebied bekend as die
“koningklipboks” aan die Suidkus naby Port Elizabeth van September tot November (gesluit om
kuitskietskole koningklip te beskerm).

Die vissery bestaan tans uit 109 regtehouers wat gesamentlik tussen 40 en 50 vaartuie bedryf
wat in grootte van 40 tot 120+ ton GRT wissel. Die vaartuie is grootliks “natvis”-vaartuie wat
gewoonlik vir ongeveer ses dae visvang voordat hulle na die hawe terugkeer, met die vangs wat
op gebreekte ys bewaar word. Regte in die vissery wissel tussen 0,11655% en 6,76217% van
die langlyntoedeling van die stokvis-TTV, met die meeste van die regtehouers in die vissery wat
as KMMO's beskou word. Daar moet besef word dat gegee die relatief klein kwotas wat aan
regtehouers toegewys word, het talle vaartuie ’n onvoldoende kwota om regdeur die jaar bedryf
te word. Dit het daartoe gelei dat ongeveer 64% van die vaartuie wat in die Stokvis-langlynsektor
werk, ook in ander visserye moet werk (hoofsaaklik die Tuna-paal- en Pelagiese Langlynsektor)
om ekonomies lewensvatbaar te wees, en ook “ekonomiese eenhede” vorm waar verskeie
regtehouers hulle kwota saamvoeg om ekonomiese volhoubaarheid te bereik. Die vissery is in
’n groot mate getransformeer, met swart eienaarskap per regtehouer wat wissel tussen 40% en
100%, en algehele swart aandeelhouding in die vissery wat tussen 84,69% uitmaak. Feitlik 80%
van die langlyn-TTV word gevolglik deur HBP’s “besit”. Onlangse syfers dui daarop dat vroulike
BELEID OOR DIE TOEWYSING EN BESTUUR VAN DIE STOKVIS-LANGLYNVISSERY: 2021

eienaarskap in die vissery gemiddeld 46,2% uitmaak. Die Stokvis-langlynvissery dra tans meer
as R360 miljoen per jaar ten opsigte van die waarde van die ontskeepte vangs by. Die vissery
hou regstreeks tussen 1 500 en 2 000 poste in stand. Die Stokvis-langlynvissery is ’n relatief
kapitaalintensiewe vissery, met die koste van ’n langlynvaartuig van gemiddelde grootte wat
ongeveer R4,5 miljoen is. Bestaande deelnemers het aansienlike beleggings in vaartuie en ook
in verwerkings- en bemarkingsinfrastruktuur gemaak, met ’n totaal van ongeveer R200 miljoen.

2.2 Geskiedenis van die vissery
Versoeke om stokvis met langlyn-vistuig te ontgin, is die eerste keer in 1982 voorgelê, en nege
eksperimentele permitte om stokvis met langlyn-vistuig te teiken, is in 1983 aan bestaande
stokvis-treilkwotahouers uitgereik. Die nuwe vissery het egter vinnig goeie konsentrasies van die
kommersieel waardevolle koningklip (Genypterus capensis) gekry – ’n spesie wat nie op daardie
tydstip deur kwotas gereguleer is nie. Die teikenspesie het dus verander, met ’n bykomende ses
permitte vir koningklip-gerigte langlynvisvangs wat in 1985 aan niestokvis-kwotahouers uitgereik
is. Koningklipvangste het egter so gou as 1986 begin daal, wat tot die instel van TTV’s vir die
1989- en 1990-visvangseisoene gelei het, en uiteindelik daartoe aanleiding gegee het dat die
vissery aan die einde van 1990 gesluit is. ’n Eksperimentele langlynvissery met stokvis as teiken
en strenger beheermaatreëls is in 1994 gevestig met die doel om die KMMO-deelname aan die
stokvis-gerigte vissery te bevorder en ondersteun. Regte vir ’n permanente langlynvissery vir
stokvis is in 1997 toegeken, maar stabiliteit is eers verkry toe mediumtermyn-visvangregte (vir
vier jaar) in 2002 en langtermynregte (15 jaar) in 2006 toegestaan is.

2.3 Bestuur van die vissery
Die Departement bestuur die Stokvis-langlynvissery as deel van die “stokviskollektief”, met die
jaarlikse TTV as die primêre bestuursmaatreël. Ingevolge die MLRA word die “globale” TTV vir
stokvis (albei spesies gekombineer en van toepassing op alle stokvis-gerigte sektore as ’n
kollektief) jaarliks deur die Minister vir Bosbou, Visserye en die Omgewing vasgestel. ’n Reserwe
om voorsiening te maak vir toevallige stokvisbyvangs in die marsbanker-gerigte midwatertreilvissery word van die globale stokvis-TTV afgetrek voordat die res van die TTV onder die
stokvis-gerigte visvangsektore, naamlik stokvis-diepseetreil, stokvis-kustreil (stokvis en tongvis),
stokvis-langlyn en stokvis-handlyn, verdeel word. Ingevolge daardie ooreenkoms word
83,9268% van die globale stokvis-TTV aan diepseetreil-, 6,179% aan kustreil-, 6,551% aan
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stokvis-langlyn-, 1,8433% aan stokvis-handlyn- en 1,5% aan kleinskaalse visvangs toegewys.
Ander bestuursmaatreëls sluit in ’n kapasiteitsbestuurstelsel om bedryfspoging (vaartuie en seedae) te beperk tot wat nodig is om die TTV te vang, ruimtelike en vistuigbeperkings, vangsperke
op verskillende byvangsspesies en die implementering van maatreëls om seevoëlsterftes te
verminder.
Bestuursmaatreëls om in ag te neem/te implementeer in die volgende regtesiklus (2022–2037):
(a) Die Departement oorweeg dit om veranderinge in die stokvis-TTV- sektorale toedeling te
implementeer:
 Langlyntoedeling word vanaf 6,551% tot 10% van die stokvis-TTV vermeerder,
onderhewig aan verdere ondersoek oor die moontlike impak op hulpbrondinamika en
hoe die 3,449% van die TTV wat hiervoor nodig is, verkry sal word.
(b) Herfinansiering sal ontmoedig word.
(c) Oordrag van kwota tussen stokvis-gerigte sektore (byvoorbeeld vanaf kustreil na
diepseetreil) sal ontmoedig word
(d) Verandering van die visvangseisoen vanaf die huidige 1 Januarie tot 31 Desember na 1
Maart tot 28/29 Februarie. Die doel is om hierdie verandering te implementeer om ooreen
te stem met die nuwe stokvis-BBP wat in 2022 ontwikkel en in 2023 geïmplementeer sal
word.
3.

Die toewysingsproses vir langtermyn-visvangregte
In die 2005/2006-toewysingsproses vir langtermyn-visvangregte (LTRAMP) is regte aan ’n totaal van
141 regtehouers in die Stokvis-langlynsektor toegewys. Die struktuur van die vissery het intussen
ietwat verander, grootliks as gevolg van verskeie regte-oordragte wat daartoe gelei het dat die vissery
nou uit 109 entiteite bestaan, met swart eienaarskap wat wissel vanaf 40% tot 100%, en ’n
oorkoepelende swart eienaarskap van 80% vir die sektor as geheel.

4.

Oorkoepelende sektordoelwitte
Hierdie beleid erken die behoefte om die optimale, langtermyn- en regverdigbare gebruik van
lewende mariene hulpbronne te verseker om volhoubare ontwikkeling van die visvangsektor te
verseker om inklusiewe ekonomiese groei te bereik, asook die doelwitte en beginsels soos wat in
artikel 2 van die MRLA deur die Lewende Mariene Hulpbronnefonds (MLRF) gelys word en om
volhoubare indiensneming te skep wat met die nasionale regering se ontwikkelingsdoelwitte
ooreenstem. Ingevolge die Wet op Lewende Mariene Hulpbronne, 1998, is die verantwoordelike
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owerhede verplig om optimale benutting en ekologies volhoubare ontwikkeling van lewende mariene
hulpbronne te bereik; lewende mariene hulpbronne vir die huidige en toekomstige geslagte te
bewaar; voorkomende benaderings ten opsigte van die bestuur en ontwikkeling van mariene
hulpbronne toe te pas; lewende mariene hulpbronne te benut om ekonomiese groei,
mensehulpbronontwikkeling, kapasiteitsbou binne visserye en marikultuursektore, werkskepping en
’n gesonde ekologiese balans te bewerkstellig wat met die nasionale regering se
ontwikkelingsdoelwitte ooreenstem; die ekostelsel as geheel te beskerm, insluitend spesies wat nie
vir ontginning geteiken word nie; mariene biodiversiteit te bewaar en mariene besoedeling te beperk.
Binne die raamwerk van die breër doelwitte wat in die Algemene Beleid gespesifiseer word, is die
spesifieke doelwitte wat in die toewysing van visvangregte in die Stokvis-langlyntreilvissery
nagekom moet word, om:
4.1.

toegang tot die langlynvissery te vergroot in die mate wat moontlik is, terwyl ekonomiese
ontwrigting (insluitend indiensneming, en spesifiek werksverliese) van die bestaande vissery
beperk word;

4.2.

transformasie te bevorder deur doeltreffende toewysing van visvangregte aan historiesbenadeelde persone (wat die aangewese groepe, swartmense, jongmense, vroue, mense
met gestremdhede moet insluit) en betekenisvolle deelname van hierdie groepe uit te brei
(deelname, waardeskepping en skakeling te verhoog);

4.3. die belange te bevorder van aansoekers wat swaar op die Stokvis-langlynsektor steun;
4.4. plaaslike ekonomiese ontwikkeling te bevorder deur beleggings in verwerkings- en
bemarkingsinfrastruktuur aan te moedig in gebiede wat ekonomies onderdruk is;
4.5. betekenisvolle deelname aan die vissery deur alle regtehouers te bevorder en papierkwotas
uit te skakel deur beperkende vangs- en/of gesamentlike-ondernemingsooreenkomste
(ooreenkomste waar ’n derde party vir die volle duur van die reg alle vangste, verwerking en
bemarking hanteer) te ontmoedig;
4.6. KMMO's te bevorder; en
4.7. werkskepping en -behoud te bevorder.
5.

TOESTAAN VAN VISVANGREGTE
Visvangregte word ingevolge artikel 18 van die MLRA toegestaan. Tensy die Minister anders bepaal,
mag slegs Suid-Afrikaanse persone ingevolge artikel 18 van die MLRA regte verkry of hou. Die
Gedelegeerde Owerheid moet verhoudings van die TTV en/of TOP (Totale Ontplooibare Poging) aan
elke suksesvolle aansoeker toewys op grond van die balanseringskriteria en gedeelte van die
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kommersiële TTV, TOP of kombinasie daarvan wat beskikbaar is op die tydstip wanneer die
visvangreg toegewys word. Alle regte wat toegestaan word, sal geldig wees vanaf die datum van
toewysing vir ’n tydperk van hoogstens 15 jaar, waarna dit outomaties beëindig sal word en na die
staat terugval, om ingevolge hierdie beleid weer toegewys te word. Daar moet verder op gelet word
dat die Minister ingevolge artikel 16 van die MLRA enige visvangs in die vissery kan opskort of
pogingbeperkings afdwing ten einde ’n noodtoestand te hanteer.

5.1

Formaat van regtehouers
Met inagneming van die aard van bedrywighede en die toeganklikheid van hulpbronne, sal
slegs die volgende Suid-Afrikaanse persone vir ’n reg in die Stokvis-langlynsektor in ag geneem
word:
(i) Beslote korporasies (regsentiteit); en
(ii) Maatskappye (regsentiteite).

5.2

Duur van regte
Met inagneming van die regtetoewysingsproses en die behoefte om belegging aan te moedig,
sal visvangregte in die Stokvis-langlynvissery vir die maksimum tydperk van 15 jaar toegeken
word. Daar sal van regtehouers verwag word om hulle eie rekords van vangste, heffingbetalings
en visvangpogingdata by te hou. Daar sal ook van regtehouers verwag word om te verseker
dat ontskepingsverklaringsvorms en verklarings oor die verspreiding van vangste per
regtehouer akkuraat ingevul en by die ontskepingsterrein afgeteken word.

5.3

Toewysing van Totale Toelaatbare Vangs en Totale Ontplooibare Poging
Ingevolge artikel 14 van die MLRA is die Minister by magte om ’n TTV, Totale Ontplooibare
Poging (TOP), of kombinasie daarvan te bepaal om in elke vissery te geld. Hierdie vissery word
deur die bepaling van ’n TTV gereguleer.
Die TTV word bepaal deur die Gedelegeerde Owerheid se inagneming van die geskiedenis,
hulpbrongebruikers, volhoubaarheid van die bedrywighede van regtehouers en die
lewensvatbaarheid van die vissery. Die Gedelegeerde Owerheid sal slegs ’n plaaslike
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kommersiële gedeelte van die bepaalde TTV aan kommersiële regtehouers toeken op grond
van die verhouding wat ten tyde van die kommersiële visvangregtetoewysingsproses aan elke
suksesvolle aansoeker toegeken word. Die regtehouer se toewysing kan afneem of toeneem
indien die jaarlikse kommersiële gedeeltes van die bepaalde TTV onderskeidelik afneem of
toeneem. Ingevolge artikel 14(4) van die MLRA, indien die toelaatbare kommersiële vangs
waaruit kommersiële visvangregte bestaan, toeneem, moet die massa van die toename vir
toewysing deur die Minister beskikbaar wees.

5.4

Oordrag van regte wat ingevolge hierdie beleid toegewys is
Ingevolge artikel 21 van die MLRA kan die Minister die oordrag van visvangregte as geheel of
gedeeltelik goedkeur. Regte wat ingevolge die MLRA in hierdie vissery toegestaan word, mag
egter nie oorgedra word binne die eerste drie (3) jaar nadat dit toegestaan is nie.
Regte kan slegs ingevolge die Beleid vir die Oordrag van Kommersiële Visvangregte: 2021
(“die Oordragbeleid”) oorgedra word.
Enige oordrag van aandele of ledebelang wat tot ’n verandering in beheer en/of verlaging in die
transformasieprofiel soos op die datum van toewysing van die kommersiële visvangregte of
verandering in minderheidsaandeelhouding of ledebelang lei, moet in die lig van die
Oordragbeleid hanteer word.
’n Kennisgewing van oordrag van aandele of ledebelang moet binne 30 dae ná sodanige
verkoop of oordrag of binne enige tydperk wat in toepaslike permitvoorwaardes gestel word op
die Departement beteken word in alle gevalle waar aandele of ’n ledebelang in ’n regtehouer
verkoop of oorgedra word. Voorts word die Departement se goedkeuring vereis vir alle gevalle
waar die verkoop of oordrag van aandele of ’n ledebelang in ’n regtehouer tot ’n verandering in
beheer van die entiteit lei, of daartoe lei dat die entiteit minder getransformeer is as wat dit was
op die dag waarop die regte toegeken is, met spesifieke aandag aan enige afname in swart
eienaarskap van sodanige entiteit.
Versuim om aan enige bepaling van die MLRA, die regulasies, die permitvoorwaardes, die
Algemene Beleid, en die Oordragbeleid te voldoen, sal daartoe lei dat regsgedinge (siviel of
strafregtelik), insluitend maar nie beperk nie tot bedinge ingevolge artikel 28 van die MLRA,
ingestel word.
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Die regtehouer in hierdie vissery moet die Oordragbeleid: 2021 vir meer inligting raadpleeg.
Indien daar teenstrydige bepalings ten opsigte van die oordrag van kommersiële visvangregte
of regte of gedeeltes daarvan tussen hierdie beleid en die Oordragbeleid is, kry die
Oordragbeleid voorkeur.

6

EVALUERINGSKRITERIA
Aansoekers sal gekeur word ingevolge ’n stel “uitsluitingskriteria”, en daarna ten opsigte van ’n
geweegde stel “vergelykende balanseringskriteria” geëvalueer word. ’n Afsnytelling sal dan bepaal
word om die suksesvolle aansoekers te kies.
6.1

Uitsluitingskriteria
Benewens die kriteria ten opsigte van die indiening van aansoeke en wesenlike gebreke wat in
die Algemene Beleid oor die Toewysing van Kommersiële Visvangregte: 2021 (die Algemene
Beleid”) beskryf word, sal die Gedelegeerde Owerheid aansoekers uitsluit wat versuim om aan
die volgende vereistes te voldoen:
6.1.1

Nakoming: ’n Aansoeker sal uitgesluit word indien hy, of enige van sy direkteure,
senior bestuur, aandeelhouers of lede (waar sodanige aandeelhouding of ledebelang
10% oorskry) of skippers, aan ’n ernstige oortreding van die MLRA, die regulasies
daarvan en die permitvoorwaardes skuldig bevind is (sonder die opsie om ’n boete te
betaal). Aansoekers sal ook uitgesluit word indien enige visvangreg van enige van sy
direkteure, senior bestuur, aandeelhouers of lede (waar sodanige aandeelhouding of
ledebelang 10% oorskry) of skippers ingevolge die MLRA gekanselleer of herroep is.
Geringe oortredings, insluitend die betaling van ’n skulderkenningsboete (maksimum
boete), kan as ’n balanseringskriterium in ag geneem word en kan ook ’n aansoek
negatief beïnvloed.

6.1.2

Papierkwotas: Aansoekers wat ingevolge die Proses vir die Toewysing van
Visvangregte: 2021 (FRAP2021) vir nuwe regte aansoek doen en wat as ’n
papierkwotarisiko beskou word soos in die Algemene Beleid omskryf word, sal
uitgesluit word.
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6.1.3

Fronting: Aansoekers wat ingevolge FRAP2021 aansoek doen om regte en wat
geïdentifiseer word as betrokke by fronting soos in die Algemene Visserybeleid omskryf
word, sal uitgesluit word.

6.1.4

Niebenutting: Aansoekers wat in die vorige regteperiode (LTRAMP, 2006 tot 2020) ’n
reg in die vissery gehou het wat nie benut is nie, sal uitgesluit word.

Daar moet egter op gelet word dat hoewel daar nie aan aansoekers wat uitgesluit word ’n kommersiële
visvangreg in hierdie sektor toegewys sal word nie, hulle teen die balanseringskriteria geëvalueer sal
word. Dit sal gedoen word om tellingkaarte vir sodanige uitgesluite aansoekers op te stel.
6.2

Vergelykende balanseringskriteria
Aansoekers sal aan die hand van die volgende balanseringskriteria geëvalueer word. ’n Gewig
sal daaraan toegeken word om die sterkte van elke aansoek te evalueer. Die kriteria wat
hieronder gelys word, moet vir verdere besonderhede saam met die ooreenstemmende kriteria
in die Algemene Beleid gelees word. Wegings- en tellingkriteria sal vir aansoekers in Kategorie
A, B en C ontwikkel en ontwerp word.

6.2.1. Transformasie:
Die doelwit van die toewysing van langtermyn-visvangregte in hierdie sektor is om die
transformasieprofiel (betrokkenheid van vroue, jongmense en mense wat met
gestremdhede leef) te verbeter. Benewens die kriteria soos in die Algemene Beleid
bepaal word, sal aansoekers geëvalueer word en tellings ontvang ten opsigte van:
(i)

Die persentasie persone uit aangewese groepe en HBP’s verteenwoordig op
’n topsalaris-, direksie-, lede- en senioramptenaar- en bestuursvlak;

(ii)

Die

mate

waartoe

’n

aansoeker

se

swarteienaarskap-

en

swartbestuurstransformasiekwalifikasies óf verbeter, dieselfde gebly óf
verswak het in die tydperk ná die toestaan van die regte in die LTRAMP;
(iii)

Of werknemers (buiten die verdieners van topsalarisse) by ’n aandeleskema
vir werknemers baat;

(iv)

Nakoming van die Wet op Gelyke Indiensneming 55 van 1998 en die
verteenwoordiging van aangewese groepe en HBP’s op die verskillende
vlakke van indiensneming laer as die vlak van senior amptenaar en bestuur;
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(v)

Regstellende verkryging;

(vi)

Nakoming van wetgewing oor vaardigheidsontwikkeling en die bedrae wat
aan die opleiding van swart persone en jongmense en deelname aan
leerlingskapprogramme bestee word; en

(vii)

Korporatiewe maatskaplike belegging.

6.2.2 Afhanklikheid van die vissery:
Afhangend van ’n aansoeker se aansoekvorm sal ’n geweegde telling aan aansoekers
toegeken word op grond van:
(i)

die persentasie (%) inkomste wat uit ’n visvangsektor/e in Suid-Afrika verkry
word; en

(ii)

die persentasie (%) inkomste wat uit ’n visvangsektor/e buite Suid-Afrika
verkry word.

6.2.3 Nakoming
Afhangend van ’n aansoeker se aansoekvorm sal ’n geweegde telling aan aansoekers
toegeken word op grond daarvan of –
(i)

Geringe oortredings: die aansoeker is skuldig bevind aan ’n oortreding
ingevolge die MLRA of die regulasies of permitvoorwaardes in die periode
soos in die Visserysektor-spesifieke beleide bepaal word.

(ii)

Geringe oortredings: die aansoeker het slegs ’n boete as erkenning van skuld
betaal vir ’n oortreding ingevolge die MLRA of die regulasies of
permitvoorwaardes in die periode soos in die Visserysektor-spesifieke
beleide bepaal word. Hierdie soort oortredings sal in die vergelykende
balanseringsfase tot ’n geringe tellingboete lei.

(iii)

Geringe oortredings: ’n aansoeker se visvangreg of permit is opgeskort of
verlaag vir ’n tydperk wat in die Visserysektor-spesifieke beleide omskryf
word.

(iv)

Wesenlike oortredings: die aansoeker het ingevolge die Strafproseswet 51
van 1977 ’n pleitonderhandeling aangegaan vir ’n oortreding ingevolge die
MLRA of die regulasies of permitvoorwaardes in die periode soos in die
Visserysektor-spesifieke beleide bepaal word. Hierdie soort oortredings sal
in die geval van ’n enkele oortreding in die vergelykende balanseringsfase
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tot ’n wesenlike tellingboete lei. In die geval van herhaaldelike oortredings
van die MLRA deur die aansoeker sal die aansoeker uitgesluit word.
(v)

Wesenlike oortredings: daar is ingevolge die MLRA op die aansoeker se
visvangvaartuig, motorvoertuig, perseel of enige van die aansoeker se bates
beslag gelê of dit is ingevolge die Wet op die Voorkoming van
Georganiseerde Misdaad 121 van 1998 verbeurd verklaar in die periode soos
in die Visserysektor-spesifieke beleide bepaal word. Hierdie soort
oortredings sal in die geval van ’n enkele oortreding in die vergelykende
balanseringsfase tot ’n wesenlike tellingboete/s lei. In die geval van
herhaaldelike oortredings van die MLRA deur die aansoeker sal die
aansoeker uitgesluit word.

Aansoekers met hangende regsgedinge sal op dieselfde manier as alle ander
aansoekers geassesseer en geëvalueer word. Indien hierdie aansoekers suksesvol is,
sal die regte toegestaan word, maar voorbehou word in afwagting van die afhandeling
van sodanige gedinge. Indien die aansoeker suksesvol is met die regsgedinge, sal die
aansoeker toegelaat word om die reg uit te oefen. Indien die regsgedinge onsuksesvol
is, sal die reg pro rata onder alle ander suksesvolle aansoekers in dieselfde kategorie
verdeel word.
6.2.4

Visvangprestasie:
Die visvangprestasie van aansoekers wat visvangregte in die Stokvis-langlyn- en ander
visserye hou (met ander woorde kategorie A- en B-aansoekers) sal ondersoek word om
te bepaal of hulle hulle visvangregte doeltreffend benut het. Doeltreffende benutting sal
die aktivering beteken van die vangspermit, verhouding van die kwota wat per jaar
ontskeep word ná indiening van vangsdata en betaling van heffings vir die afgelope 10
jaar van die reg (met ander woorde 2010–2019), of ’n korter tydperk in die geval van
daardie regtehouers wat ná LTRAMP die vissery betree het.

6.2.5

Belegging in die sektor
Sover dit kategorie A-aansoekers betref, kan die Gedelegeerde Owerheid spesifiek die
volgende oorweeg:
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(i)

Beleggings in geskikte vaartuie en ander vaste bates soos verwerkings- en
bemarkingsinfrastruktuur in die Stokvis-langlynsektor (en in ander sektore
indien van toepassing, maar dit sal ’n kleiner gewig ontvang) in die afgelope
15 jaar. Belegging in die vorm van aandeelhouding/ledebelang sal ook in ag
geneem word.

(ii)

Sover dit kategorie B- en C-aansoekers betref, kan die Gedelegeerde
Owerheid beleggings oorweeg wat in ander sektore in die vorm van vaartuie,
vaste bates, verwerking en bemarkinginfrastruktuur gemaak word. ’n
Duidelike demonstrasie van hulle verbintenis (en vermoë) om in hierdie
sektor te belê (met ander woorde toegang tot ’n vaartuig en VVO’s), sal
oorweeg word.

(iii)

Alle kategorie C-aansoekers moet demonstreer dat hulle die kennis,
vaardigheid en kapasiteit het om stokvis te vang en te verwerk.

Die Departement erken dat die sakemodel van ’n “ekonomiese eenheid” ’n eienskap van
hierdie vissery is, en dat sulke omstandighede die indiening van die verlangde
beleggingsinligting deur individuele entiteite kan kompliseer. In hierdie gevalle moet die
aansoeker in die mate wat dit moontlik is die inligting ten opsigte van sy proporsionele
betrokkenheid

by

die

ekonomiese

eenheid,

en

enige

bindende

ooreenkomste/dokumentasie wat op die ekonomiese eenheid betrekking het, asook
finansiële rekords, as ’n aanhangsel indien sodat die Departement die aansoeker
behoorlik teen hierdie kriterium kan evalueer.
6.2.6 Toegang tot ’n geskikte vaartuig
’n Aansoeker sal die reg van toegang tot ’n vaartuig wat geskik is vir die oes van stokvis
in die Stokvis-langlynvissery moet kan demonstreer. Toegang kan wees in die vorm van
eienaarskap, gedeeltelike eienaarskap, ’n vangsooreenkoms, huurooreenkoms, of ’n
bankwaarborg vir voldoende kapitaal om ’n vaartuig te koop of te bou. Indien ’n
aansoeker beoog om ’n vaartuig te koop, moet bykomende inligting verskaf word om ’n
vaste en bindende aanbod te bewys deur die huidige eienaar van die vaartuig om die
vaartuig aan die aansoeker te verkoop. Indien ’n aansoeker beoog om ’n nuwe vaartuig
te bou, moet bykomende inligting verskaf word, insluitend vaartuigplanne, die koste wat
aangegaan

sal

word

en

’n

vaste

en

bindende

verbintenis
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deur

die

vaartuigboumaatskappy om die vaartuig te bou, tesame met bewyse van ’n deposito aan
die boumaatskappy wat deur die aansoeker betaal is.
’n Geskikte vaartuig in die Stokvis-langlynvissery is ’n vaartuig wat:
(i)

by die Suid-Afrikaanse Maritieme Veiligheidsowerheid (SAMSA) as geskik
vir visvang geregistreer is en ’n lengte van ongeveer 30 m het;

(ii)

ingevolge die Handelskeepvaartwet 57 van 1951, die Wet op die SuidAfrikaanse Maritieme Veiligheidsowerheid (“SAMSA”) 5 van 1998, die Wet
op Seeverkeer 2 van 1981 en die Regulasies daarvan aan spesifikasies vir
veiligheid ter see en vaartuie voldoen;

(iii)

toegerus is om die langlyn-visvangmetode te gebruik;

(iv)

met

’n

departementeel-goedgekeurde

en

werkende

vaartuigmoniteringstelsel (VMS) toegerus is (tensy dit deur die Departement
vrygestel word);
(v)

onder die Suid-Afrikaanse vlag vaar; en

(vi)

nie negatief op enige Streeksvisserybestuursorganisasie (SVBO) se lys
en/of ooreenkomste aangedui word nie.

Die

Departement

beoog

om

beleggings

wat

deur

die

Suid-Afrikaanse

visserymaatskappye in die verkryging en/of langtermynhuur van buitelandse vaartuie
gemaak word, en die werklike eienaarskap van die betrokke vaartuie deur hierdie
maatskappye te ondersoek.
Die Departement erken dat die sakemodel van ’n “ekonomiese eenheid” ’n eienskap van
hierdie vissery is, en dat sulke omstandighede die indiening van die verlangde
vaartuigtoegangsinligting deur individuele entiteite kan kompliseer. In hierdie gevalle
moet die aansoeker in die mate wat dit moontlik is die inligting ten opsigte van sy
proporsionele betrokkenheid by die ekonomiese eenheid, en enige bindende
ooreenkomste/dokumentasie wat op die ekonomiese eenheid betrekking het, asook
finansiële rekords, as ’n aanhangsel indien sodat die Departement die aansoeker
behoorlik teen hierdie kriterium kan evalueer.
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6.2.7

Plaaslike ekonomiese ontwikkeling
Die Gedelegeerde Owerheid sal die ligging van ontskepings- en verwerkingsterreine in
ag neem om plaaslike ekonomiese ontwikkeling in ekonomies onderdrukte gebiede te
bevorder.

6.2.8

Multisektorbetrokkenheid
Aansoekers in hierdie sektor sal nie uitgesluit word van aansoeke vir, of die hou van
kommersiële regte in ander visserysektore nie. Die getal en aard van ander sektore
waarin die aansoeker reeds regte hou, asook die omvang van daardie regte, sal in ag
geneem

word

wanneer

aansoeke

geëvalueer

word

en

die

omvangtoewysingsmetodologie geïmplementeer word.

6.2.9

Aansoekers se betrokkenheid en verhouding met ander aansoekers
(i)

Entiteit en hulle filiale se betrokkenheid: ’n Maatskappy of ’n beslote
korporasie en sy filiaal/filiale kan nie meer as een (1) reg in die Stokvislanglynvissery ontvang nie ten einde fronte en monopolieë te vermy en om
wyer toegang tot die stokvishulpbron uit te brei. Aansoekers kan gevra word
om hulle verhouding met ander aansoekers vir die toewysing van regte in die
Stokvis-langlynvissery, asook in ander kommersiële visserye, openbaar te
maak. Indien ’n entiteit en sy filiaal albei vir ’n reg in dieselfde vissery aansoek
doen, sal die houer-/sambreel-/ouermaatskappy voorkeur kry, met die
Departement se transformasiedoelwitte wat behoorlik in ag geneem word.

(ii)

Broer-susterkorporasies: Indien twee (2) of meer entiteite wat deur dieselfde
persoon of persone of aandeelhouers besit word vir ’n kommersiële
visvangreg in die Stokvis-langlynvissery aansoek doen en vir die toewysing
van sodanige regte kwalifiseer, kan die Departement die volgende oorweeg:
a)

om ’n visvangreg aan slegs een van die kwalifiserende entiteite toe te
wys; of

b)

die TTV tussen die kwalifiserende entiteite te verdeel.
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6.2.10 Wyer voordele vir die Suid-Afrikaanse samelewing
Wyer voordele vir die samelewing of ’n gedeelte daarvan sal soos volg gekategoriseer
word:
(i)

Die getal aandele in die entiteit wat deur aandeelhouers gehou word, sal in
ag geneem word wanneer voordele vir die samelewing geëvalueer word.

(ii)

As ’n entiteit jaarlikse belasting aan die Suid-Afrikaanse Inkomstediens
betaal, is dit ’n voordeel vir die samelewing en sal ’n telling
dienooreenkomstig toegeken word.

(iii)

Dividende wat aan aandeelhouers betaal word soos in deel a) uiteengesit
word, sal ook dienooreenkomstig ’n telling ontvang.

6.2.11 Werkskepping
Die Gedelegeerde Owerheid sal voorkeur gee aan kategorie A- en B-aansoekers wat
werkgeleenthede behou of verbeter het. Vir hierdie doeleindes sal die Gedelegeerde
Owerheid die gehalte in ag neem van die werksgeleenthede wat geskep sal word,
insluitend nakoming van die Wet op Basiese Diensvoorwaardes, 1997 (No. 75 van 1997)
(“BCEA”), en die aansoeker se prestasie om aan hulle werknemers die volgende te
verskaf:
(i)

Permanente indiensneming;

(ii)

Mediese fonds of enige soort reëling vir mediese ondersteuning;

(iii)

Pensioen- en voorsorgfonds;

(iv)

Veilige werksomstandighede in ooreenstemming met die toepaslike
wetsvereistes; en

(v)

’n Aandeleskema vir werknemers as ’n aandeelhoudingsentiteit van die
regtehouer, of ’n werknemerwinsdeelskema in die geval van kleiner entiteite
of ’n ledebelang in die geval van ’n beslote korporasie.

Die Departement erken dat die sakemodel van ’n “ekonomiese eenheid” ’n eienskap van
hierdie vissery is, en dat sulke omstandighede die indiening van die verlangde
indiensnemings-/werkskeppingsinligting deur individuele entiteite kan kompliseer. In
hierdie gevalle moet die aansoeker in die mate wat dit moontlik is die inligting ten opsigte
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van sy proporsionele betrokkenheid by die ekonomiese eenheid, en enige bindende
ooreenkomste/dokumentasie wat op die ekonomiese eenheid betrekking het, asook
finansiële rekords, as ’n aanhangsel indien sodat die Departement die aansoeker
behoorlik teen hierdie kriterium kan evalueer.
6.2.12 Betaling van heffings
Aansoekers aan wie visvangregte in 2005 toegestaan is, sal bewys moet verskaf dat
hulle op datum is met die betaling van hulle heffings op vis wat ontskeep is op die datum
waarop hulle aansoeke ingedien is.

7

Omvangtoewysingsmetodologie
7.1

Aanvangsbeginsels
Die implementering van FRAP2021 in die Stokvis-langlynsektor het ten doel om die doelwitte
van die uitbreiding van toegang tot die vissery te balanseer deur nuwe toetreders in te bring
teen die verbetering van die toewysings aan die kleiner regtehouers (en HBP-groepe in die
besonder) om hulle betekenisvolle deelname aan die vissery regdeur die waardeketting te
fasiliteer. Hierdie balansering van doelwitte moet probeer om enige negatiewe ekonomiese
impak op die bedryf (soos ’n netto verlies van poste en/of korporatiewe beleggings) te beperk,
en moet enige veranderinge in hulpbron- en sosio-ekonomiese dinamika wat in die loop van
die vorige regtetoewysingsproses in die vissery voorgekom het (soos vordering met
transformasie en maatreëls om werkskepping te vermeerder) in ag neem.

7.2

Metode
7.2.1

Pas uitsluitingskriteria op elke aansoeker se aansoek toe en identifiseer aansoekers
wat die Gedelegeerde Owerheid moet oorweeg om uit te sluit.

7.2.2

Pas balanseringskriteria op elke aansoeker se data toe om ’n telling vir elke aansoeker
op te stel (hanteer apart vir kategorie A-, B- en C-aansoekers).

7.2.3

Plaas aansoekers in elke kategorie op grond van hulle telling in ’n rangorde.

7.2.4

Hanteer bekommernisse oor klein toewysings en/of die inbring van nuwe toetreders in
die mate wat dit moontlik is.
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8

Nuwe toetreders
Terwyl die dinamika van die sektor wat ingevolge die vorige langtermynregte ten opsigte van
belegging, prestasie, ekonomiese stabiliteit en sakegroei gevestig is, in gedagte gehou word, sal die
Departement die insluiting van nuwe toetreders oorweeg om aan afdeling 2, Doelwitte en Beginsels,
asook artikel 18(5) van die MLRA van die Departement te voldoen. Nuwetoetreder-aansoekers moet
demonstreer dat hulle die kennis, vaardigheid en kapasiteit het om stokvis te vang en te verwerk.
Daar moet egter kennis geneem word dat daar beperkte ruimte is om nuwe toetreders in hierdie
vissery te akkommodeer.

9

Aansoek en regtoewysingsgelde
Toepaslike gelde is afsonderlik ingevolge artikel 25 van die MLRA in die Staatskoerant No. 39451,
Volume No. 605, 25 November 2015 gepubliseer.
Die aansoekgeld is met indiening van ’n aansoek betaalbaar en is nieterugbetaalbaar.
Die regtoewysingsgelde is deur alle suksesvolle aansoekers betaalbaar binne 60 dae nadat die reg
toegestaan is.
Aansoekers moet die aansoekgelde aan die Lewende Mariene Hulpbronnefonds betaal voordat hulle
aansoekvorm ingedien word, en bewys van betaling moet saam met die aansoekvorm ingedien word
wanneer daar om ’n visvangreg aansoek gedoen word. Bankbesonderhede is soos volg:
Rekeninghouer: Lewende Mariene Hulpbronnefonds
Banknaam: Eerste Nasionale Bank
Rekeningnommer: 62123256382
Takkode: 210554
Verwysingsnommer: [Aansoeker moet die aansoeknommer van die
kommersiële visvangreg invoeg]

10 Voorlopige lyste, voorleggings en konsultasies
10.2

Die Gedelegeerde Owerheid kan voorlopige lyste oor enige aspek met betrekking tot ’n
aansoek in enige visvangsektor vir kommentaar uitreik.
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10.3

Die Gedelegeerde Owerheid kan kommentaar versoek oor enige van die inligting wat deur ’n
aansoeker verskaf word, en aan die hand van die kommentaar wat ontvang is sy finale besluit
neem.

10.4

Die Gedelegeerde Owerheid kan voorleggings oor die evaluering van die aansoeke hierin
versoek voordat ’n finale besluit geneem word.

11 Appèlle
11.1

Die Gedelegeerde Owerheid sal alle aansoekers van die datums van appèlle in kennis stel.

11.2

Enige aansoeker of geraakte of belanghebbende persoon sal die reg hê om teen die besluite
van die Gedelegeerde Owerheid te appelleer. Die appèl kan gebring word teen ’n weiering
om ’n reg toe te ken of teen die besluit, proses en metodologie van omvang.

11.3

Die Minister, as die appèlowerheid, sal die feite oorweeg soos dit op die sluitingsdatum vir
aansoeke was en sal nie feite in ag neem wat daarna ontstaan het nie. Indien ’n aansoeker
byvoorbeeld ná die sluitingsdatum vir aansoeke ’n belegging in ’n vaartuig gemaak het, sal
daardie feit nie in ag geneem word wanneer die appèl oorweeg word nie.

11.4

Wanneer ’n besluit geneem is, sal die appellant skriftelik van die appèlowerheid se besluit in
kennis gestel word.

11.5

Suksesvolle aansoekers moet daarvan bewus wees dat aanvanklike toewysings wat tydens
die FRAP2021 voor die appèlproses gemaak word, ná die appèlproses aangepas kan word
om suksesvolle appellante te akkommodeer.

11.6

Appellante moet bewus wees dat indien hulle appèl slaag, hulle eers aan die begin van die
volgende visvangseisoen toegelaat sal word om te begin visvang.

11.7

Ná die appèlowerheid se besluit kan appellante binne 180 dae nadat die appellant van die
besluit van die appèlowerheid in kennis gestel is die howe vir regterlike hersiening nader.

12 BESTUURSMAATREËLS
12.1

Ruimtelike bestuur
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(a) Geen visvangs sal in Valsbaai noord van ’n reguit lyn, getrek vanaf die ligtoring by Kaap
Hangklip tot by die ligtoring by Kaappunt, plaasvind nie.
(b) Geen visvangs mag plaasvind in die Mariene Beskermingsgebiede soos in die
Staatskoerant No. 42478 van 23 Mei 2019 geproklameer is nie.
(c) Geen visvangs mag plaasvind in waterdieptes van minder as 110 meter of minder as 20
seemyl vanaf die kus nie, watter ook al die grootste afstand van die kus óf van 020° O
lengtegraad is.
(d) Geen persoon mag enige visvangtoerusting in die volgende gebiede gebruik nie:
(i) Aan die landwaartse of noordelike kant van ’n reguit lyn wat Kaap Vacca en die
ligtoring by Kaap St Blaize verbind;
(ii) Aan die landwaartse of noordelike kant van ’n reguit lyn wat die ligtoring by Kaap
St Blaize en Gerickepunt verbind;
(iii) Seewaarts vanaf die hoogwatermerk in die gebied begrens deur ’n lyn (160° ware
rigting) getrek vanaf die Sondagsriviermond en deur ’n lyn (048° ware rigting)
getrek vanaf die Donkinreservaat-ligtoring tot by die snypunt met bogemelde lyn;
(iv) Seewaarts vanaf ’n lyn (084° ware rigting) getrek vanaf die ligtoring by Kaap Infanta
na die baken gemerk K2 geleë by Kaap Barracouta;
(v) Binne drie (3) seemyl vanaf die kus in die gebied tussen Kaap Barracouta
(34°26’4S, 021°18’1O) en ’n lyn getrek 180° (ware rigting) vanaf die ligtoring by
Ystervarkpunt (34°23'6S, 021°43'7O);
(vi) Binne drie (3) seemyl vanaf die hoogwatermerk in die gebied tussen baken DH1
by Stilbaaipunt en baken DH2 by Ryspunt en Skipskop (De Hoop Mariene
Beskermde Gebied);
(vii) Binne die Tsitsikamma Mariene Beskermde Gebied, wat omskryf word as die
gebied begrens deur ’n lyn wat by die hoogwatermerk by Die Punt, Nature’s Valley
(33°59’0S, 023°34’561O) begin, en ooswaarts loop met die hoogwatermerk langs
na die regterkantste wal van die Grootrivier (oos) 34°03’6S, 024°11’665O), en dan
reg suid loop na ’n punt drie (3) seemyl van die land af (34°06’6S, 024°11’665O),
dan met ’n reguit lyn langs na ’n punt drie (3) seemyl vanaf die hoogwatermerk
(34°01’817S, 023°38’857O), gemeet langs ’n lyn wat reg suid loop vanaf die
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regterwal van die mond van die Bloukransrivier, en dan reg noord na ’n punt 0,5
seemyl vanaf die hoogwatermerk (33°59’317S, 023°38’857O), en dan met ’n reguit
lyn langs na ’n punt (33°59’5S, 023°34’561O) reg suid van Die Punt, Nature’s
Valley en dan reg noord na die hoogwatermerk by die beginpunt.
(viii) Binne die Bird Island Mariene Beskermde Gebied, ’n reghoek rondom Bird Island in
Algoabaai, omskryf deur die breedtegrade 33°48’0S en 33°52’0S en die
lengtegrade 026°14’5O en 026°20’0O.
(ix) Gedurende die tydperk 1 September tot 30 November mag geen vis gevang word
in die vierhoek wat beskryf word deur lyne wat die volgende punte verbind nie:—
A: 34°48’S 024°00’O;
B: 34°38’S 025°00’O;
C: 34°44’S 025°00’O; en
D: 34°57’S 024°00’O.
(x) Geen visvangs sal in Valsbaai noord van ’n reguit lyn, getrek vanaf die ligtoring by
Kaap Hangklip tot by die ligtoring by Kaappunt, plaasvind nie.

12.2

Optimale benutting en bevordering van volhoubaarheid
Optimale, volhoubare benutting van die Suid-Afrikaanse stokvishulpbronne is sedert 1991
bereik deur ’n benadering van ’n Bedryfsbestuursprosedure (BBP) te implementeer. ’n BBP
is in wese ’n kombinasie van vooraf-gespesifiseerde metodes om data in te samel en
ontleed, tesame met ’n stel ooreengekome, simulasie-getoetste besluitnemingsreëls (in
effek oesbeheerreëls) wat spesifiseer presies hoe die regulatoriese meganisme elke jaar
bereken moet word. In die geval van Suid-Afrikaanse stokvis word die regulatoriese
meganisme (TTV) bereken op grond van stapel-spesifieke moniteringsdata (kommersiële
VPEP-indekse en indekse van talrykheid wat van bodemnavorsingsopnames verkry word).
Implisiet aan hierdie BBP-benadering is ’n skedule vir die hersiening van die BBP (elke vier
jaar) om bygewerkte datastelle en moontlike veranderings aan hulpbron- en/of
visserydinamika en bestuursdoelwitte in ag te neem. Sodanige hersienings word in oorleg
met alle belangrike belanghebbers gedoen om te verseker dat wanneer aanbevelings op
grond van hierdie voorafooreengekome formules gemaak word, daar min regverdiging is
om af te wyk van wat as die beste wetenskaplike advies aanvaar word. Die volgende
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sodanige hersiening is vir 2022 geskeduleer. Die doelwitte van die huidige stokvis-BBP is
om te voorkom dat die kuitskietbiomassa van albei spesies stokvis om of hoër as die vlak
van maksimum volhoubare opbrengs wissel, en om te voorkom dat kuitskietbiomassa laer
daal as die 2007-vlak wat deur die verwysingstel van bedryfsmodelle geraam is, terwyl
TTV’s so hoog as moontlik gehou word en interjaarlikse veranderings in die TTV beperk
word om stabiliteit in die bedryf te fasiliteer, buiten onder omstandighede waar vangskoerse
laer as gespesifiseerde drempelvlakke daal.

12.3

Waarnemer ter see en landgebaseerde monitering
Daar sal van suksesvolle aansoekers verwag word om geakkrediteerde seevarende
wetenskaplike waarnemers op ’n grondslag van gebruiker betaal te ontplooi, soos deur die
Departement gespesifiseer word.

13 PERMITVOORWAARDES
Permitvoorwaardes vir hierdie vissery sal jaarliks uitgereik word. Die permitvoorwaardes sal
gesamentlik deur regtehouers se verteenwoordigerverenigings bepaal word, soos jaarliks tydens
Departementele sektor-spesifieke bestuurswerksgroepvergaderings besluit word. Hersiening, in
oorleg met verenigings (meerderheidregtehouerverteenwoordigers) kan ook op ’n ad hoc-grondslag
tydens die seisoen plaasvind soos en wanneer dit nodig geag word.

14 Monitering en evaluering van die beleid
Die Departement sal die finale beleid moniteer en evalueer deur ’n aantal formele
prestasiemetingsoefeninge vir die duur van die tydperk van 15 jaar in te stel. Daar word in die
vooruitsig gestel dat die eerste stel prestasiemetingsoefeninge ná sewe (7) jaar vanaf die datum van
die finalisering van die appèlle sal plaasvind.
Hoewel die Departement die presiese kriteria waarteen regtehouers gemeet sal word ná die toewysing
van kommersiële visvangregte – en nadat daar met regtehouers oorleg gepleeg is – sal finaliseer,
kan die volgende breë prestasieverwante kriteria gebruik word:
(a)

Transformasie.

BELEID OOR DIE TOEWYSING EN BESTUUR VAN DIE STOKVIS-LANGLYNVISSERY: 2021

(b)

Belegging in vaartuie, fabrieke en vistuig.

(c)

Nakoming van toepaslike wette en regulasies ten opsigte van byvangsversagting.

Suid-Afrika is nie immuun teen die negatiewe impak van klimaatsverandering op visseryhulpbronne
en gemeenskappe wat van visserye afhanklik is vir hulle heenkome nie. Die impak van
klimaatsverandering kan hanteer word deur aanpassings- en versagtingsmaatreëls in die
visvangsektor te aanvaar. Navorsing en deurlopende monitering deur die Departement sowel as
belanghebbers sal ’n belangrike rol speel om gapings, swakhede en tekortkominge in die bestaande
visserybeleide en bestuursmaatreëls te identifiseer.
Suid-Afrika het die nasionale plan van aksie vir die bewaring en bestuur van haaie (NPOA-Haaie) en
die nasionale plan van aksie vir die vermindering van die toevallige vangs van seevoëls in
langlynvisserye (NPOA-Seevoëls) gepubliseer. Die NPOA-haaie en NPOA-Seevoëls is onder andere
van toepassing op die visserye wat haaie en seevoëls as geteikende spesies of niegeteikende spesies
(byvangs) vang en ontskeep. Ten einde die optimale benutting en ekologies volhoubare ontwikkeling
van lewende mariene hulpbronne te bewerkstellig, sal Suid-Afrika die NPOA-haaie-aksieplan in al die
geïdentifiseerde visserye implementeer om te verseker dat die ekostelsel beskerm is en dat
visvangstrategieë met die beginsels van biologiese volhoubaarheid en rasionele langtermynekonomiese gebruik ooreenstem.

Die doel van prestasiemeting sal wees om te verseker dat daar aan die doelwitte van hierdie finale
beleid voldoen word. Tydens die prestasiemetingsoefening kan regsgedinge (wat die instel van artikel
28-gedinge ingevolge die MLRA en/of siviele of strafsake kan insluit) ingestel word teen enige
regtehouer wat enige voorwaarde oortree van die reg wat toegeken is.
15 Oortredings
Oortredings van die volgende aard:
15.1.

’n Suksesvolle aansoeker wat sonder ’n redelike verduideliking versuim om sy Stokvislanglyn-visvangreg vir enige twee opeenvolgende visvangseisoene te benut oor die termyn
waarvoor die reg toegestaan is;

15.2.

’n Verbreking deur ’n regtehouer of sy werknemers (hetsy permanent, voltyds of deeltyds), sy
kontrakteurs, agente, adviseurs en die skipper van die vaartuig van die bepalings van die
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MLRA, die regulasies, permitvoorwaardes, die Oordragbeleid en ander verwante wette wat
by die permitvoorwaardes ingesluit word;
15.3.

Tydens die prestasiemetingsoefening, enige regtehouer wat enige voorwaarde oortree van
die reg wat toegeken is;

kan tot die instel van regsgedinge lei (wat die instel van artikel-28-gedinge ingevolge die MLRA en/of
siviele of strafregtelike gedinge kan insluit).

16 Herroeping
Hierdie Beleid oor die Toewysing en Bestuur van Kommersiële Visvangregte in die StokvisLanglynvissery: 2021 herroep die Beleid oor die Toewysing en Bestuur van Kommersiële Visvangregte
in die Stokvis-Langlynvissery: 2005.
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DEEL A: Inleiding
1.

Inleiding
Hierdie beleid oor die toewysing en bestuur van kommersiële visvangregte in die KwaZuluNatalse Skaaldier-treilvissery (“die vissery”) word deur die Minister van Bosbou, Visserye
en die Omgewing (die Minister) uitgereik en word die “2021: KZN Skaaldiertreilvisserybeleid” genoem. Hierdie 2021: KZN Skaaldier-treilvisserybeleid moet saam met
die 2021: Algemene Beleid oor die Toewysing van Kommersiële Visvangregte (die 2021:
Algemene Beleid) en die Beleid oor die Oordrag van Kommersiële Visvangregte: 2021 (die
Oordragbeleid) gelees word.
Die Minister het ingevolge artikel 79 van die Wet op Lewende Mariene Hulpbronne 18 van
1998 (“die MLRA”) die artikel 18-magte om kommersiële visvangregte toe te staan aan ’n
senior amptenaar van die Departement van Bosbou, Visserye en die Omgewing (die
Departement) gedelegeer.
Die 2021: KZN Skaaldier-treilvisserybeleid beleid sit die doelwitte, kriteria en oorwegings
uiteen wat die evaluering en toewysing van visvangregte in die vissery sal lei. Hierdie beleid
sal die Gedelegeerde Owerheid met die neem van besluite oor aansoeke in hierdie vissery
lei.

2.

Profiel van die vissery

2.1. Beskrywing van die vissery
Treilvissery was tot in die 1960’s sporadies, en het daarna ’n meer formele sektor geword wat uit
ongeveer 12 maatskappye en 21 vaartuie bestaan, waarvan talle ook in Mosambiek visgevang het.
Statistiek is sedert 1988 gereeld ingesamel.
Die vissery is in KwaZulu-Natal gebaseer in treilgronde wat uit sagte afsaksel (sand/modder)
bestaan. Dit bestaan uit twee komponente, synde (1) ’n vlakwatergebied naby die kus (20
tot 50 m diep) op die Thukelabank en ’n baie kleiner gebied geleë by die St Luciastrandmeeruitloop; en (2) ’n diepwatergebied in die diepsee (200 tot 500 m diep) van
ongeveer 1 750 km2 in die KwaZulu-Natal-baai wat vanaf Kaap Vidal in die noorde tot by
Amanzimtoti in die suide strek.
Die vlakwatervissery fokus op Penaeid-garnale, hoofsaaklik witsteurgarnale (Penaeus
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indicus), met die oorblywende vangs wat uit bruinsteurgarnale (Metapenaeus monoceros)
en tiersteurgarnale (P. monodon) bestaan. Die St Lucia-strandmeeruitloop is ’n belangrike
teelgebied vir hierdie spesie en die talrykheid van vlakwatergarnale hang af van
reënvalpatrone en die uitwerking daarvan op die skoonspoel van strandmeeruitlope waar
larwes en jong garnale ontwikkel. Die St Lucia-strandmeeruitloop is egter sedert 2002 van
die Indiese Oseaan afgesluit, wat daartoe gelei het dat die Penaeid-garnaalstapel
ineengestort het. Vangste in die vlakwatervissery is dus die afgelope 15 jaar reeds swak.
Aanvanklik was die vlakwater-treilgrond op die Thukelabank vir twee maande van die jaar
gesluit, voordat dit tot ses maande (September tot Februarie) verleng is om die byvangs van
vis te verminder waarop die lynvissektor fokus. Die stigting van die uThukela Mariene
Beskermde Gebied (MBG) in 2019, wat die Thukelabank insluit en die gebruik van
treilvistuig in alle sones van hierdie MBG verbied, het die vlakwaterkomponent van hierdie
vissery naby die kus min of meer gesluit.

Figuur 1. Die ligging van treilnette wat tussen 2014 en 2020 opgestel is. Die
omliggende MBG’s en die gebied wat vir treilvangste geskik is, word ingesluit.
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Die diepwatervissery teiken lemrugsteurgarnale (Haliporoides triarthrus), langoustines
(Metanephrops

mozambicus),

witknyper-rooikrap

(Chaceon

macphersoni)

en

diepwaterkreef (Palinurus delagoa).
Vangste kan onvoorspelbaar wees en die vangskoerse van individuele spesies of groepe
spesies wissel baie. Soms is dit die gevolg van die getal vaartuie wat aktief visvang en die
geteikende vangs van spesifieke spesies eerder as wisselings in die talrykheid van
hulpbronne.
Die vissery word bestuur met behulp van ’n strategie van totale ontplooibare poging (TOP),
wat die getal vaartuie beperk wat toegelaat word om in die kus- en diepsee-visvanggronde
te vang. Tussen 1991 en 2005 is die TOP-perk op agt vaartuie, vier aan die kus en vier in
die diepsee, gestel. In 2006 is die TOP verminder tot sewe vaartuie, waar dit gebly het –
twee wat tot die kusgebied beperk word en vyf wat toegelaat word om aan de kus en in die
diepsee te vang.
Die sektor is kapitaalintensief en die infrastruktuur, bemarking en produkverspreiding word
deur ’n paar gevestigde maatskappye oorheers. Die vissery vereis gespesialiseerde
treilvaartuie en toerusting en is net vir kommersiële visvangs geskik. Visvanggebiede is op
die Suid-Afrikaanse kontinentale plat en geen buitelandse visvangvaartuie word toegelaat
om aan hierdie vissery deel te neem nie. Vaartuie is voormalige kanttreilers wat oor die
agterstewe treil, of hektreilers met ’n enkele net, terwyl sommige vaartuie wat in die vlak
water vang, met kraanarms met twee, drie of vier nette gelyktydig werk. Treilnette se
groottes wissel van 25- tot 72-meter-voettoulengte, met ’n minimum van 50 mmnetmaasgrootte van knoop tot knoop gemeet. Treiling vind op ’n 24-uurgrondslag plaas,
teen ’n spoed van twee tot drie knope en ’n gemiddelde sleepduur van vier uur. Treilers dra
’n bemanning van 15 tot 18 en kan vir twee tot drie weke op ’n keer ter see bly. Aangesien
die meeste verwerking ter see gedoen word, is die landgebaseerde infrastruktuur beperk.
Soos met ander garnaaltreilvisserye regoor die wêreld, is die vistuig nie selektief nie en
voorvalle van die vangs van nieteikenspesies is hoog. Vangste (volgens massa) van die
diepseevissery bestaan uit ongeveer 30% van die teikenspesie, 20% byvangs wat behou
word en 50% byvangs wat verwerp word. Die behoue byvangs sluit koppotiges (seekat,
pylinkvis en tjokka), weekdiere en aansienlike hoeveelhede van verskeie visspesies in. Die
verwerpte byvangs van jong of klein visse, skaaldiere met ’n lae waarde, Elasmobranchii en
weekdiere beloop ongeveer 1 000 ton per jaar. Vlakke van verwerpte byvangs was die
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hoogste in die kusvissery op die Thukelabank, wat nou sedert die vestiging van die uThukela
MBG gesluit is.
Voor die ineenstorting van die Penaeid-garnaalstapels en die vestiging van die uThukela MBG
was kustreilvisvangs seisoenaal as gevolg van seisoenale wisselings in talrykheid van die
teikenspesies, asook ’n verpligte sluitingstydperk, terwyl die diepseetreilvangste regdeur die jaar
plaasvind. ’n Grens tussen die kus- en diepseevisserye wat sewe seemyl vanaf die kus tussen
die St Lucia-ligtoring (28° 30.9’S 32° 24.0’O) en die Groenpunt-ligtoring (30°15.0’S 30° 46.8’O)
geleë was, was nodig om die hoeveelheid poging in die vlakwatergebied aan die kus te beperk.
Omdat die hoofkus-vlakwatertreilgebied by Thukelabank nou vir treilvangste gesluit is, is die
grens nie meer nodig nie.
Vangste word ter see volgens spesie gesorteer, volgens grootte gegradeer, verpak en
blaasbevries.

Min waarde word op land toegevoeg. Min infrastruktuur, wat vasmering,

herverpakking, verkoelings- en bemarkingsgeriewe insluit, is in Durban geleë. Bevrore produkte
word op plaaslike markte verkoop.
Die visvangseisoen vir die KZN Skaaldier-treilvisserysektor is vanaf 1 Januarie tot 31 Desember
(met ander woorde regdeur die jaar). Die meeste van die visvangaktiwiteit (73% van die totale
treil-ure) in die sektor oor die vorige regtetydperk (vanaf 2014 tot 2020) kon toegeskryf word aan
twee vaartuie wat elke seisoen oor ’n gemiddeld van 10 maande gevang het, met ’n gemiddelde
van > 2 000 treil-ure per seisoen. Die sektore het drie vaartuie vir vier van die sewe seisoene in
bedryf gehad, met twee, vier en vyf vaartuie wat elk vir ’n seisoen in bedryf was. In sommige
seisoene het tussen een en twee vaartuie verkies om vir ’n deel van die seisoen in Mosambiek
te vang, waar bedrywighede meer winsgewend as in Suid-Afrika is.
2.2. Biologie en hulpbrondinamika
Witsteurgarnale

(Penaeus indicus), bruinsteurgarnale

(Metapenaeus monoceros) en

tiersteurgarnale (Penaeus monodon) kom in die vlakwater-modderbanke aan die noordooskus van
KwaZulu-Natal voor. Bamboessteurgarnale (Penaeus japonicus) word ook soms met treilnette in
die St Lucia-gebied gevang. Hierdie garnaalspesie groei vinnig en het ’n lewensduur van ongeveer
een jaar. Eiers word in die wyfie se buik gedra. Larwes broei in die tweede helfte van die jaar uit
en word deur seestrome na strandmeeruitlope aan die KZN-kus vervoer, waar hulle tot met die
eerste kwartaal van die volgende jaar bly en in jong garnale ontwikkel. Jong garnale beweeg uit
die strandmeeruitlope en versamel op die modderbanke, waar hulle volwasse word en voortplant,
en so die lewensiklus voltooi.
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Die diepwaterspesies sluit lemrugsteurgarnale (Haliporoides triarthrus), langoustines
(Metanephrops mozambicus), witknyper-rooikrap (Chaceon macphersoni) en diepwaterkreef
(Palinurus delagoa) in. Die lewensiklusse van hierdie spesies is uiteenlopend, maar sommige van
hulle (soos kreef) groei stadig en leef lank, wat hulle meer kwesbaar vir vangs maak. By
kortstondige spesies soos lemrugsteurgarnale en langoustines hang die talrykheid in ’n groot mate
van werwing af, en swak of mislukte werwingsgebeure kan ’n beduidende impak op die vissery
hê. Hoewel navorsing oor die biologie van lemrugsteurgarnale en langoustines in 2013
gepubliseer is, is min oor die verspreiding, talrykheid en lewensgeskiedeniseienskappe van
rooikrappe bekend.
Geen formele stapelevaluerings vir hierdie vissery is gedoen sedert ’n Schaeferoppervlakproduksiemodel in 2008 gebruik is nie. Daar is toe opgemerk dat toekomstige
modellering nodig is. Daar is aansienlike logboekdata vir gebruik in stapelevaluerings beskikbaar,
ten spyte van sekere biologiese verwysingspunte vir teikenspesies wat nie beskikbaar is nie.

3.

Vorige toewysingsproses vir langtermyn-visvangregte
In 2005/2006 is visvangregte vir ’n termyn van agt jaar (2006–2013) aan vier visvangmaatskappye
met ’n totaal van sewe vaartuie toegewys. In 2013 is die regte vir ’n tydperk van sewe jaar (2014–
2020) aan ses visvangmaatskappye toegewys, waarvan drie terugkerende aansoekers was wat
voorheen vanaf 2006 tot 2013 regte gehou het.
Die resultate van die 2013- toewysingsproses vir visvangregte was die volgende:

4.

(a)

Die persentasie van die TOP wat deur swartmense gehou is, was 84%;

(b)

Die aandele wat deur swartmense in hierdie vissery gehou is, was 84%; en

(c)

Die persentasie van aandeelhouding/ledebelang wat deur vroue gehou is, was 39%.

Doelwitte
4.1

Hierdie beleid erken die behoefte om die optimale, langtermyn- en regverdigbare gebruik van
lewende mariene hulpbronne te verseker om volhoubare ontwikkeling van die visvangsektor
te verseker om inklusiewe ekonomiese groei te bereik, asook die doelwitte en beginsels soos
wat in artikel 2 van die MRLA deur die Lewende Mariene Hulpbronnefonds (MLRF) gelys word
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en om volhoubare indiensneming te skep wat met die nasionale regering se
ontwikkelingsdoelwitte ooreenstem. Ingevolge die Wet op Lewende Mariene Hulpbronne,
1998, is die verantwoordelike owerhede verplig om optimale benutting en ekologies
volhoubare ontwikkeling van lewende mariene hulpbronne te bereik; lewende mariene
hulpbronne vir die huidige en toekomstige geslagte te bewaar; voorkomende benaderings ten
opsigte van die bestuur en ontwikkeling van mariene hulpbronne toe te pas; lewende mariene
hulpbronne te benut om ekonomiese groei, mensehulpbronontwikkeling, kapasiteitsbou binne
visserye en marikultuursektore, werkskepping en ’n gesonde ekologiese balans te
bewerkstellig wat met die nasionale regering se ontwikkelingsdoelwitte ooreenstem; die
ekostelsel as geheel te beskerm, insluitend spesies wat nie vir ontginning geteiken word nie;
mariene biodiversiteit te bewaar en mariene besoedeling te beperk.
4.2 Die doelwitte van die toewysing van visvangregte in die vissery is:
(a)

Die toewysing van regte aan aansoekers wat op KZN Skaaldier-treilvissery as hulle
hoofbron van inkomste staatmaak;

(b)

Die behoefte om lewende mariene hulpbronne vir die huidige en toekomstige geslagte te
bewaar;

(c)

Die behoefte om voorsorg te tref met benaderings ten opsigte van die bestuur van
ontwikkeling van lewende mariene hulpbronne;

(d)

om optimale benutting en ekologies volhoubare ontwikkeling van lewende mariene
hulpbronne te bewerkstellig;

(e)

Die handhawing van ekonomiese stabiliteit van die vissery;

(f)

om transformasie te bevorder, betekenisvolle deelname uit te brei (verhoog deelname, skep
waarde en skakeling) en te groei;

(g)

om die gehalte van werk te verbeter deur die bevordering van permanente indiensneming
en toewysing van regte aan KMMO’s wat deur histories-benadeelde persone besit word;

(h)

om voldoening aan billike arbeidspraktyke te bevorder;

(i)

Bevordering van voedselsekerheid en armoedeverligting;

(j)

Bevordering van jongmense en vroue se eienaarskap en ontwikkeling; en

(k)

Fasilitering van die herstel van oorontginde en ineengestorte visstapels.
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DEEL B: TOEWYSINGSPROSES VIR KOMMERSIËLE VISVANGREGTE
5.

TOESTAAN VAN VISVANGREGTE
Visvangregte word ingevolge artikel 18 van die MLRA toegestaan. Alle regte wat toegestaan word,
sal geldig wees vanaf die datum van toewysing vir ’n tydperk van hoogstens 15 jaar, waarna dit
outomaties beëindig sal word en na die staat terugval.
5.1.

Formaat van Regtehouers
5.1.1. Slegs aansoeke van maatskappye in Suid-Afrikaanse besit, beslote korporasies en
koöperasies sal oorweeg word. Aansoeke van individue sal nie oorweeg word nie.
5.1.2. Daardie aansoekers wat tydens die tydperk 2006 tot 2020 regte in die KZN
Skaaldier-treilvissery gehou het, kan as Kategorie A-aansoekers beskou word.
Aansoekers wat in die tydperk 2006 tot 2020 regte gehou het in ander sektore as
die KZN Skaaldier-treilvissery, kan as Kategorie B-aansoekers beskou word.
Aansoekers wat nie in die tydperk 2006 tot 2020 kommersiële visvangregte gehou
het nie, kan as Kategorie C-aansoekers beskou word.

5.2.

Duur van regte
Visvangregte in die vissery sal vir ’n tydperk van hoogstens 15 jaar toegestaan word. Die
duur van regte sal deur die Gedelegeerde Owerheid bepaal word met inagneming van
onder andere die vlak van transformasie in die vissery, die kapitaalintensiteit van die
vissery, die behoefte om verdere belegging en ekonomiese groei aan te moedig, die huidige
kennis van die biologiese status van die teikenspesies en die prestasie van deelnemers aan
die vissery.

5.3.

Multisektorbetrokkenheid
Aansoekers in die vissery (insluitend hulle beherende aandeelhouers, lede en lede van
hulle uitvoerende bestuurspan) sal nie van kommersiële visvangregte in ander
visvangsektore uitgesluit word nie.

5.4.

Oordrag van regte wat ingevolge hierdie beleid toegewys is
Ingevolge artikel 21 van die MLRA kan die Minister die volle of gedeeltelike oordrag van
visvangregte goedkeur. Regte wat ingevolge die MLRA in die vissery toegestaan word,
mag egter nie oorgedra word binne die eerste drie (3) jaar nadat dit toegestaan is nie.
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6.

Vaartuigperk en nuwe toetreders
Met inagneming van die volgende:
6.1.1. kapitaalintensiteit van die vissery en die behoefte om die ekonomiese stabiliteit van die
vissery te handhaaf;
6.1.2. bedryfsuitdagings wat deur die vissery ervaar word, byvoorbeeld swak vangsvolumes,
ongunstige groottemengsel, hoë bedryfskoste, moeilike vangstoestande as gevolg van
oseanografie);
6.1.3. die veranderlikheid en onvoorspelbaarheid van die hulpbron, wat die winsgewendheid van
die vissery beperk;
6.1.4. die gebrek aan wetenskaplik betroubare evaluerings;
6.1.5. hoë persentasie van byvangsverwerping;
6.1.6. die relatief klein grootte van die diepsee-treilgebiede is met die stigting van die uThukela
MBG verminder en die gebied word reeds swaar getreil;
6.1.7. onbekende impak van klimaatsverandering op die hulpbron; en
6.1.8. onsekerheid ten opsigte van die biologiese aspekte van die teikenspesies, byvoorbeeld
redes vir die gebrek aan volwasse individue vir sommige spesies, werwingsprosesse,
uitwerking van treilvissery op digtheidsafhanklikheid.
Die getal vaartuie wat in hierdie vissery in die regtetoewysingsproses geakkommodeer word, mag
nie sewe (7) vaartuie oorskry nie. Pogingtoewysings sal op ’n voorlopige basis gemaak word totdat
die appèlproses afgehandel is. Aanpassings wat aan pogingtoewysings gemaak word wanneer
appèlle afgehandel is, sal in die volgende visvangseisoen in hierdie sektor toegepas word. Die
vissery sal vir die duur van die regte gemoniteer word en toepaslike maatreëls sal in plek gestel word
waar nodig.
Nuwe toetreders tot die vissery sal in ag geneem word en diegene met visvangervaring en toegang
tot geskikte infrastruktuur sal voorkeur kry en binne die toewysing van die TOP van sewe (7) vaartuie
geakkommodeer word. Daar moet egter kennis geneem word dat daar as gevolg van
hulpbronbeperkings beperkte ruimte is om nuwe toetreders in hierdie vissery te akkommodeer.

7.

BETALING VAN AANSOEK- EN REGTOEWYSINGSGELDE
Toepaslike gelde is afsonderlik ingevolge artikel 25 van die MLRA in die Staatskoerant No. 39451,
Volume No. 605, 25 November 2015 gepubliseer.
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Die aansoekgeld is met indiening van ’n aansoek betaalbaar en is nieterugbetaalbaar.
Die regtoewysingsgelde is deur alle suksesvolle aansoekers betaalbaar binne 60 dae nadat die
reg toegestaan is.

8.

EVALUERINGSKRITERIA
Aansoeke sal ingevolge ’n stel “uitsluitingskriteria” gesif word. Tellings sal daarna ingevolge ’n stel
geweegde “vergelykende balanseringskriteria” afsonderlik aan alle aansoekers toegeken word. ’n
Afsnypunt sal dan bepaal word om die suksesvolle aansoekers te kies en poging sal aan elke
suksesvolle aansoeker toegewys word.
8.1.

Uitsluitingskriteria
Benewens die uitsluitingskriteria wat in die 2021: Algemene Beleid ten opsigte van die
indien van aansoeke, wesenlike defekte en vereistes (artikel 6) vervat word, sal die
Gedelegeerde Owerheid aansoekers uitsluit wat versuim om aan die volgende vereistes te
voldoen:
8.1.1.

Nakoming
’n Aansoeker sal uitgesluit word indien hy, of enige van sy direkteure, senior
bestuur, aandeelhouers of lede (waar sodanige aandeelhouding en/of
ledebelang 10% oorskry) of skippers, aan ’n oortreding van die MLRA, die
regulasies wat ingevolge daarvan uitgevaardig is en die permitvoorwaardes
skuldig bevind is (sonder die opsie om ’n boete te betaal).
’n Aansoeker sal uitgesluit word indien enige visvangreg van hom, of enige van
sy direkteure, senior bestuur, aandeelhouers of lede (waar sodanige
aandeelhouding en/of ledebelang 10% oorskry) of skippers ingevolge die MLRA
gekanselleer of herroep is.

8.1.2.

Papierkwotas
Aansoeke wat geïdentifiseer word as dat dit kom van papierkwotaaansoekers soos in die 2021: Algemene Beleid omskryf word, sal uitgesluit
word.
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8.1.3.

Fronting
Aansoekers wat betrek word by fronting soos in die 2021: Algemene Beleid
omskryf word, sal uitgesluit word.

Daar moet egter op gelet word dat hoewel daar nie aan aansoekers wat uitgesluit word ’n kommersiële
visvangreg in hierdie sektor toegewys sal word nie, hulle teen die balanseringskriteria geëvalueer sal
word. Dit sal gedoen word om tellingkaarte vir sodanige uitgesluite aansoekers op te stel.

8.2. Vergelykende balanseringskriteria
Aansoekers sal aan die hand van die volgende balanseringskriteria geëvalueer word. ’n Gewig sal
daaraan toegeken word om elke aansoek te evalueer en assesseer:

8.2.1. Visvangprestasie (van toepassing op kategorie A-aansoekers)
8.2.1.1

Die visvangprestasie van aansoekers wat sedert 2014 tot 2020
visvangregte in die vissery gehou het, sal ondersoek word om te bepaal
of hulle hulle visvangregte doeltreffend benut het.

8.2.1.2

Die getal visvangseisoene wat aktief aan visvang bestee word, patrone
van aktiewe visvangs oor opeenvolgende seisoene en die intensiteit van
visvang (byvoorbeeld getal treil-ure) sal in ag geneem word wanneer ’n
telling vir hierdie kriterium toegeken word.

8.2.2. Visvangervaring en kennis (op kategorie B- en C-aansoekers van toepassing)
8.2.2.1.

Die aansoeker se betrokkenheid by ander visvangsektore (vangs, verwerking,
bemarking);

8.2.2.2.

Die aansoeker se betrokkenheid by die vissery met visvangverwante aktiwiteite
(vangs, verwerking, bemarking en bestuur van finansies deur die maatskappy,
beslote korporasie, koöperasie en aandeelhouers of lede); en

8.2.2.3.

Die aansoeker se kennis van hoe die vissery bedryf word en hoe die aansoeker
beoog om die reg te benut.
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8.2.3. Geskikte vaartuie (van toepassing op kategorie B- en C-aansoekers)
8.2.3.1.

’n Aansoeker sal die reg van toegang tot ’n vaartuig wat geskik is vir die
oes van KZN Skaaldier-treilvissery moet kan demonstreer. Toegang kan
wees in die vorm van eienaarskap, gedeeltelike eienaarskap,
vangsooreenkoms, huurooreenkoms, of die koop van ’n vaartuig of die
bou van ’n nuwe vaartuig. Indien ’n aansoeker beoog om ’n vaartuig te
koop, moet ’n koopooreenkoms en bankwaarborg verskaf word. In die
geval van ’n nuut geboude vaartuig moet die planne en kosteberekening
van die vaartuigboumaatskappy en bewys van betaling of gedeeltelike
betaling verskaf word.

8.2.3.2.

’n Geskikte vaartuig in die vissery is ’n groot visvangvaartuig wat:
8.2.3.2.1. toegerus is om vir garnale te treil (bodemtreil met enkel net in die
agterstewe, of kraanarms met twee of drie nette);
8.2.3.2.2. in staat is om in die diepwatertreilgebied > 7 km in die diepsee vis
te vang; en
8.2.3.2.3. ’n funksionerende vaartuigmoniteringstelsel het.

8.2.3.3.

Ten einde te bevestig of die vaartuig aan die kriteria vir ’n geskikte
vaartuig voldoen, moet aansoekers foto’s van die vaartuig asook
afskrifte van die geldige SAMSA-registrasiesertifikaat indien.

8.2.4. Nakoming (van toepassing op kategorie A- en B-aansoekers)
Geringe en substantiewe oortredings tussen 2014 en 2020, insluitend dié ten opsigte
waarvan ’n skulderkenningsboete betaal is of die aansoeker ’n pleitooreenkoms
aangegaan het, kan in ag geneem word as ’n balanseringskriterium en kan ook ’n
aansoek negatief beïnvloed.
8.2.5. Belegging in die vissery (van toepassing op kategorie A-, B- en C-aansoekers)
8.2.5.1.

Die Gedelegeerde Owerheid moet die volgende oorweeg:
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8.2.5.1.1. Vir kategorie A-aansoekers, die beleggings in geskikte vaartuie
en

ander

vaste

bates

soos

verwerkings-

en

bemarkingsinfrastruktuur in die KZN Skaaldier-treilvisserysektor
(en in ander sektore indien van toepassing, maar dit sal ’n kleiner
gewig ontvang) in die afgelope 7 jaar. Belegging in die vorm van
aandeelhouding of ledebelang sal ook in ag geneem word.
8.2.5.1.2. Vir kategorie B-aansoekers sal die beleggings gemaak in ander
sektore in die vorm van vaartuie, vaste bates, verwerkings- en
bemarkingsinfrastruktuur, maar ’n duidelike demonstrasie van
hulle verbintenis (en vermoë) om in hierdie sektor te belê (met
ander woorde toegang tot vaartuig), vereis word.
8.2.5.1.3. Kategorie C-aansoekers moet demonstreer dat hulle die kennis,
vaardigheid en kapasiteit het om skaaldiertreilerteiken- en
byvangsspesies te vang en te verwerk. Beleggings in geskikte
vaartuie en ander vaste bates soos verwerkings- en
bemarkingsinfrastruktuur in die KZN Skaaldier-treilvisserysektor
sal in ag geneem word.

8.2.6. Transformasie (op kategorie A-, B- en C-aansoekers van toepassing)
8.2.6.1.

Wanneer aansoeke geëvalueer en ’n telling toegeken word, kan die
Gedelegeerde Owerheid op grond van transformasiekriteria voorkeur aan
aansoekers gee. Wanneer ’n telling vir transformasiekriteria toegeken
word, kan die Gedelegeerde Owerheid die volgende in ag neem:
sensusstatistiek of ander inligting wat deur Statistieke SA oor die
samestelling van die bevolking van Suid-Afrika verskaf word, en die
persentasie van daardie bevolking wat uit verskillende nasionale
demografiese groepe bestaan; die behoefte om die erkenning van en
histories-benadeelde persone (HBP’s) se betekenisvolle deelname aan
die visvangbedryf te verseker en die kodes van goeie praktyk ingevolge
die Wysigingswet op Breë Swart Ekonomiese Bemagtiging.

8.2.6.2. Afhangend van ’n aansoeker se aansoekvorm sal ’n geweegde telling aan
aansoekers toegeken word op grond van
die volgende transformasiekriteria:
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8.2.6.2.1. Die persentasie persone uit aangewese groepe en HBP’s
verteenwoordig op ’n topsalaris-, direksie-, lede- en
senioramptenaar- en bestuursvlak;
8.2.6.2.2. Die mate waartoe ’n aansoeker se eienaarskap- en
bestuurstransformasie-inligting van mense uit aangewese
groepe (soos gemeet in die 2013-regtetoewysingproses) in
die tydperk ná die toestaan van regte in die 2013regtetoewysingsproses verbeter, dieselfde gebly of verswak
het;
8.2.6.2.3. Of werknemers (buiten die verdieners van topsalarisse) by ’n
aandeleskema vir werknemers baat;
8.2.6.2.4. Nakoming van die Wet op Gelyke Indiensneming 55 van 1998
en die verteenwoordiging van aangewese groepe en HBP’s
op die verskillende vlakke van indiensneming laer as die vlak
van senior amptenaar en bestuur;
8.2.6.2.5. Regstellende verkryging;
8.2.6.2.6. Nakoming van wetgewing oor vaardigheidsontwikkeling en
die bedrae wat aan opleidings- en leerlingskapprogramme vir
aangewese groepe en HBP’s bestee word; en
8.2.6.2.7. Korporatiewe maatskaplike belegging.

8.2.7. Werkskepping en diensvoorwaardes (van toepassing op kategorie A-, B- en Caansoekers)
8.2.7.1.

Die Gedelegeerde Owerheid kan voorkeur gee aan enige aansoeker wat hom
daartoe verbind om bestaande werksgeleenthede te behou of werksgeleenthede
te vermeerder as daar ’n reg in die vissery aan hom toegewys word. Vir hierdie
doeleindes sal die Gedelegeerde Owerheid die gehalte in ag neem van die
werksgeleenthede wat geskep sal word, insluitend nakoming van die Wet op
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Basiese Diensvoorwaardes, 1997 (No. 75 van 1997) (“BCEA”), die Wet op
Arbeidsverhoudinge 66 van 1995 en die Handelskeepvaartwet 57 van 1951, asook
die aansoeker se verbintenis om aan hulle werknemers die volgende te verskaf:
8.2.7.1.1.

Permanente indiensneming;

8.2.7.1.2.

Mediese fonds of enige soort mediese ondersteuning;

8.2.7.1.3.

Pensioen- en voorsorgfonds;

8.2.7.1.4.

Veilige werksomstandighede in ooreenstemming met die
toepaslike wetsvereistes; en

8.2.7.1.5.

’n Aandeleskema vir werknemers wat verseker dat werknemers ’n
doeltreffende aandeelhouding in die regtehouer geniet.

8.2.10 Byvangs (van toepassing op kategorie A-aansoekers)
Die Gedelegeerde Owerheid sal probeer om daardie regtehoueraansoekers te beloon wat belê het
in en maatreëls geïmplementeer het om die ontskeping van byvangsspesies te verminder.

8.2.11 Niebetaling van heffings (van toepassing op kategorie A- en B-aansoekers)
Aansoekers aan wie visvangregte in 2013 toegestaan is, sal bewys moet verskaf dat hulle op datum is
met die betaling van hulle heffings op vis wat ontskeep is op die datum waarop hulle aansoeke ingedien
is.

DEEL C: BESTUURSMAATREËLS
9.

Waarnemerprogram
9.1.

Die regtehouer van ’n KZN Skaaldier-treilvisvangreg moet ’n waarnemer aan boord van
die regtehouer se genomineerde vaartuig akkommodeer wanneer die Departement of sy
agent dit vereis.

9.2.

Die regtehouer moet die koste van die waarnemerontplooiing dra wanneer dit deur die
Departement vereis word.

9.3.

Die regtehouer moet aan die waarnemer onbeperkte toegang gee om die visvangaktiwiteit
te moniteer en nakoming van permitvoorwaardes en alle toepaslike wetgewing te toets.
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9.4.

Indien die Departement redelikerwys glo dat ’n waarnemer op enige wyse verhoed word
om sy of haar verpligtinge op enige wyse na te kom, of op enige manier gedreig word
terwyl hulle aan boord van die regtehouer se vaartuig is, kan die Departement ’n geding
instel (wat die instel van ’n geding ingevolge artikel 28 van die MLRA en/of strafregtelike
geding kan insluit).

10. Oordrag van kommersiële visvangregte en/of aandele en/of ledebelang
Onderhewig aan paragraaf 5.4 hierbo moet regtehouers in hierdie sektor die Beleid vir die Oordrag
van Kommersiële Visvangregte of Regte of Gedeeltes daarvan (die Oordragbeleid) in ag neem
wanneer hulle visvangregte en/of aandele en/of ledebelang oorgedra word.
11. PERMITVOORWAARDES
Permitvoorwaardes vir hierdie vissery sal jaarliks uitgereik word. Die permitvoorwaardes sal
bepaal word ná oorlegpleging met die suksesvolle aansoekers in hierdie vissery en sal hersien
word soos en wanneer die Departement dit nodig ag.

12. Monitering en evaluering van die beleid
12.1

Die Departement sal die beleid moniteer en evalueer deur ’n aantal formele
prestasiemetingsoefeninge vir die duur van die tydperk van 15 jaar in te stel. Daar word in
die vooruitsig gestel dat die eerste stel prestasiemetingsoefeninge ná sewe (7) jaar sal
plaasvind.

12..2

Hoewel die Departement die presiese kriteria waarteen regtehouers gemeet sal word ná die
toewysing van kommersiële visvangregte – en nadat daar met regtehouers oorleg gepleeg
is – sal finaliseer, kan die volgende breë prestasieverwante kriteria gebruik word:
(a) Transformasie.
(b) Belegging in vaartuie, fabrieke en vistuig.
(c) Volhoubare benutting.
(d) KZN Skaaldier-treilvisvangsprestasie.
(e) Voldoening van byvangsversagting aan toepaslike wette en regulasies.
(f) Nakoming van toepaslike wette en regulasies.
(g) Tydige en volledige verslagdoening oor vangste en ander inligting soos van toepassing.
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12.3

Suid-Afrika is nie immuun teen die negatiewe impak van klimaatsverandering op
visseryhulpbronne en gemeenskappe wat van visserye afhanklik is vir hulle heenkome nie.
Die impak van klimaatsverandering kan hanteer word deur aanpassings- en
versagtingsmaatreëls in die visvangsektor te aanvaar. Navorsing en deurlopende monitering
deur die Departement sowel as belanghebbers sal ’n belangrike rol speel om gapings,
swakhede en tekortkominge in die bestaande visserybeleide en bestuursmaatreëls te
identifiseer. Navorsing en deurlopende monitering deur die Departement sowel as
belanghebbers sal ’n belangrike rol speel om gapings, swakhede en tekortkominge in die
bestaande visserybeleide en bestuursmaatreëls te identifiseer.
Suid-Afrika het die nasionale plan van aksie vir die bewaring en bestuur van haaie (NPOAHaaie) en die nasionale plan van aksie vir die vermindering van die toevallige vangs van
seevoëls in langlynvisserye (NPOA-Seevoëls) gepubliseer. Die NPOA-haaie en NPOASeevoëls is onder andere van toepassing op die visserye wat haaie en seevoëls as
geteikende spesies of niegeteikende spesies (byvangs) vang en ontskeep. Ten einde die
optimale benutting en ekologies volhoubare ontwikkeling van lewende mariene hulpbronne
te bewerkstellig, sal Suid-Afrika die NPOA-haaie-aksieplan in al die geïdentifiseerde visserye
implementeer om te verseker dat die ekostelsel beskerm is en dat visvangstrategieë met die
beginsels van biologiese volhoubaarheid en rasionele langtermyn- ekonomiese gebruik
ooreenstem.

12.3

Die doel van prestasiemeting sal wees om te verseker dat daar aan die doelwitte van hierdie
beleid voldoen word.

13. Oortredings
Oortredings van die volgende aard:
(a)

’n Suksesvolle aansoeker wat sonder ’n redelike verduideliking versuim om sy KZN
Skaaldier-treilvisvangsreg vir enige enkele seisoen te benut oor die termyn waarvoor die
reg toegestaan is;

(b)

’n Verbreking deur ’n regtehouer of sy werknemers (hetsy permanent, voltyds of deeltyds),
sy kontrakteurs, agente, adviseurs en die skipper van die vaartuig van die bepalings van die
MLRA, die MLRA-regulasies, permitvoorwaardes, die Regte-oordragbeleid en ander
verwante wette wat by die permitvoorwaardes ingesluit word;
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kan tot die instel van regsgedinge lei (wat die instel van artikel-28-gedinge ingevolge die MLRA en/of
strafregtelike gedinge kan insluit).

14. Herroeping
Hierdie Beleid oor die Toewysing en Bestuur van Kommersiële Visvangregte in die KwaZulu-Natalse
Skaaldier-treilvissery: 2021 herroep die Beleid oor die Toewysing en Bestuur van Kommersiële
Visvangregte in die KwaZulu-Natalse Skaaldier-treilvissery: 2013.

EINDE

Beleid oor die Toewysing en Bestuur van Kommersiële Visvangregte in die KZN Skaaldier-treilvissery: 2021

18

DEPARTEMENT VAN BOSBOU, VISSERYE EN DIE OMGEWING

BELEID OOR DIE TOEWYSING EN BESTUUR VAN KOMMERSIËLE VISVANGREGTE IN DIE
PYLINKVIS-VISSERY: 2021

DIE BELEID MOET SAAM MET DIE ALGEMENE BELEID OOR DIE TOEWYSING VAN KOMMERSIËLE
VISVANGREGTE: 2021 EN DIE BELEID OOR DIE OORDRAG VAN KOMMERSIËLE VISVANGREGTE:
2021 GELEES WORD
(Beskikbaar by www.dffe.gov.za)
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DEEL A: INLEIDING
1.
Inleiding
1.1. Hierdie beleid oor die toewysing en bestuur van kommersiële visvangregte in die pylinkvis-vissery (“die
vissery”) word deur die Minister van Bosbou, Visserye en die Omgewing (“die Minister”) uitgereik en
word die “Pylinkvis-visserybeleid: 2021” genoem. Hierdie Pylinkvisbeleid moet saam met die
Algemene Beleid: 2021 oor die Toewysing van Kommersiële Visvangregte (die Algemene Beleid:
2021) en die Beleid oor die Oordrag van Kommersiële Visvangregte: 2021 (Oordragbeleid) gelees
word.
1.2. Die Minister het ingevolge artikel 79 van die Wet op Lewende Mariene Hulpbronne 18 van 1998 (“die
MLRA”) die artikel 18-magte om kommersiële visvangregte toe te staan aan ’n senior amptenaar van
die Departement van Bosbou, Visserye en die Omgewing (die Departement) gedelegeer.
1.3. Hierdie beleid sit die doelwitte, kriteria en oorwegings uiteen wat die toewysing en bestuur van
Kommersiële Visvangregte in die Pylinkvis- Kommersiële Visvangsektor sal lei, en dien as gids vir die
Gedelegeerde Owerheid om besluite oor aansoeke in hierdie vissery te neem.

2.

Profiel van die vissery

2.1. Beskrywing van die vissery
Die Cape Hope squid (Loligo reynaudii), wat ’n pylinkvis is wat plaaslik as “tjokka” bekend staan, is ’n
loligonied wat aan die Suid-Afrikaanse kus vanaf Namibië tot aan die Wilde Kus van die Oos-Kaap
voorkom. Tjokka is die teiken van ’n bootgebaseerde, toegewyde plaaslike kommersiële pluklynvissery
wat hoofsaaklik tussen die Kaap die Goeie Hoop en Port Alfred bedrywig is. Die tjokkapylinkvis-vissery
is kapitaalintensief en beleggings in vaartuie en die visverwerkingsinstellings is baie belangrik. Die
vissery is redelik stabiel en verskaf werk aan ongeveer 3 000 mense plaaslik. Die vissery genereer
vermoedelik meer as R480 miljoen in ’n goeie jaar en is Suid-Afrika se vierde grootste vissery in
geldterme. Tjokka word ter see in klein blokke gevries. Dit word hoofsaaklik tussen Plettenbergbaai
en Port Alfred ontskeep en heel na Europese lande, veral Italië, uitgevoer.
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2.2. Geskiedenis van die vissery
2.2.1. Tjokkapylinkvis word al vir baie jare deur lynvissers as aas gebruik. Die spesie word ook as byvangs
in die bodemtreilvisserye gevang. In die 1960’s en 1970’s is die pylinkvishulpbron baie sterk deur
buitelandse vlote ontgin. In hierdie tydperk is pylinkvis hoofsaaklik deur treilers van die Verre Ooste
gevang. Buitelandse visvangaktiwiteite is in die laat 1970’s en vroeë 1980’s uitgefaseer. Dit het
gevolg op Suid-Afrika se verklaring van ’n eksklusiewe ekonomiese sone (“EES”). Pylinkvis en ander
koppotiges (met ander woorde ander spesies van pylinkvis en seekat) word egter steeds deur SuidAfrikaanse treilers gevang. Die pylinkvisbyvangs in die bodemtreilvissery wissel tussen 200 ton en
800 ton per jaar.
2.2.2. ’n Toegewyde kommersiële pluklynvissery vir pylinkvis is in 1984 geïnisieer. Die pluklyne word deur
handlyne hanteer, wat dit ’n besonder arbeidsintensiewe vissery maak. Vangste in die pluklynvissery
wissel maandeliks en jaarliks. In die 1990’s het vangste tussen 1 900 en 7 400 ton per jaar gewissel,
en in die 2000’s tussen 2 600 ton en 13 900 ton. In 2004 het die pylinkvis-pluklynvissery sy hoogste
vangs van net minder as 14 000 ton geregistreer. Departementele data dui ’n toename in
pluklynvangste aan oor die tydperk 2001 tot 2004, gevolg deur vangste wat tussen 2005 en 2008 op
ongeveer 9 000 ton gestabiliseer het, en toe weer in 2009 en 2010 tot net meer as 10 000 ton
toegeneem het. Ná 2010 het vangste in die pluklyn- en treilvisserye afgeneem, en in 2013 ’n feitlik
rekordlaagtepunt sedert die begin van die kommersiële pluklynvissery bereik. Dit is bemoedigend
om daarop te let dat hierdie dalende tendens daarna omgekeer is en in 2018 tot meer as 13 000 ton
toegeneem het. Tussen 1986 en 1988 is ’n lisensiëringstelsel bekend gestel ten einde die getal
vaartuie te beperk wat aan die vissery deelneem.
2.2.3. Die tjokkapylinkvis-vissery se poging word beheer en histories is die plafon ’n maksimum van 2 422
bemanningslede, met die getal vaartuie wat ooreenstem met die getal persone wat toegelaat word
om vis te vang. Die goedgekeurde Totale Ontplooibare Poging (TOP) vir pylinkvis vir die 2021/2022visvangseisoen is 2 422 bemanningslede en 295 000 persoon-dae. ’n Verpligte geslote seisoen van
vyf weke (Oktober tot November elke jaar) is sedert 1988 geïmplementeer ten einde die versteuring
van pylinkvisse wat kuitskiet, te beperk en die werwing in die volgende jaar te verbeter. ’n
Bykomende geslote seisoen (ongeveer drie tot vyf maande lank) is sedert 2014 geïmplementeer om
te voorkom dat die TOP in persoon-dae oorskry word.
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2.2.4. Die bestuursdoelwit vir die tjokkapylinkvis-vissery is om poging op ’n vlak te beperk wat oor die langer
termyn gemiddeld die grootste vangs verseker, sonder om die hulpbron bloot te stel aan die
bedreiging van ’n verlaging in die vlakke waarop toekomstige werwingsukses benadeel kan word of
vangskoerse onder die ekonomies lewensvatbare vlakke kan laat daal. Poging in die tjokkapylinkvisvissery word in terme van persoon-dae uitgedruk. Dit is die totale getal dae wat alle bemanningslede
in die vissery tydens ’n gegewe visvangseisoen vis gevang het.

2.3. Huidige hulpbrongebruikers
Gedurende die 2013-regtetoewysingsproses is regte aan 93 aansoekers toegewys, en ’n bykomende
agt regte is deur die appèlproses toegewys. Dit het die totale regtehouers in die pylinkvis kommersiële
sektor op 101 te staan gebring. Visvangs vind meestal in die kuswaters van die Oos-Kaap tussen
Plettenbergbaai en Port Alfred plaas. Pylinkvis word deur die stokvis-georiënteerde bodemtreilvissery
as byvangs ontskeep. Die hulpbron word ook deur ontspanningsvissers en in die kommersiële
tradisionele lynvis-, stokvis-handlyn- en tuna-paalsektor gebruik, wat ’n maksimum van 20 pylinkvisse
per dag vir persoonlike verbruik toelaat, en dit mag nie verkoop word nie. ’n Gedeelte van die
pylinkvishulpbron-TOP is ook aan die Kleinskaalse Visseryesektor (KSV-sektor) toegewys. Dit is ’n
vissery waar die poging bestuur word, en geen boonste vangsperk word dus vir kommersiële visvangs
gestel nie.

2.4. Die biologiese status van die pylinkvis-vissery
2.4.1. Tjokkapylinkvis groei vinnig, en hulle totale lewensduur is minder as twee jaar. Seksuele rypheid word
bereik ongeveer een jaar of minder nadat hulle uitgebroei het. Die maksimum waargenome
mantellengte is 48 sentimeter vir manlike en 28 sentimeter vir vroulike inkvisse. Pylinkvis plant regdeur
die jaar voort, met ’n piek in die somer, en gebiede waar voortplantingsaktiwiteit voorkom, word
grootliks deur omgewingstoestande beïnvloed. Kuitskiet vind op die seebodem plaas, meestal in
gebiede naby die kus wat minder as 60 m diep is, en soms in dieper water. Die vernaamste prooi vir
pylinkvisse sluit vis en skaaldiere in, maar hulle eet ook ander koppotiges en kannibalisme kom redelik
dikwels voor. Die talrykheid van pylinkvis wissel baie, hoofsaaklik as gevolg van biologiese faktore
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soos kuitskietverspreiding en oorlewingskoerse van kleintjies en jongvisse, en omgewingsfaktore soos
temperatuur, seestrome, troebelheid en makroskaalse gebeure soos El Niños.
2.4.2. As die vierde grootste vissery in die land is tjokkapylinkvis ’n noodsaaklike komponent van die
kusekostelsel van Suid-Afrika. Sommige aanpassingsmaatreëls vir klimaatsverandering moet
potensieel by die bestuur van die vissery geïnkorporeer word (Augustyn et al. 2015).
Die spesies se reaksie op klimaatsverandering sal spesifieke navorsing plaaslik vereis voordat ons die
potensiële impak van wêreldwye klimaatsverandering kan verstaan.
3.

Die 2013-toewysingsproses vir visvangregte

3.1. Gedurende die Langtermyn-regtetoewysingsbestuursproses (LTRAMP) in 2005 is daar opgemerk dat
die berekening van ’n pogingbeperking vir die tjokkapylinkvis-vissery uitgedruk moet word in terme van
die getal persoon-dae wat in die vissery toegelaat word. Die omskakeling van persoon-dae na ’n meer
praktiese ekwivalente getal persone (“vissers”) het ’n probleem blyk te wees. Op daardie tydstip was
daar meer as 2 000 persone wat aktief by die pylinkvis-vissery betrokke was, en daar is opgemerk dat
indien hertoegewysde regte ongeveer dieselfde getal bemanningslede betrek het, sou die dae ter see
ook tot minder as die gemiddelde (150 dae op daardie tydstip) beperk word ten einde nie die
pogingvlak van 300 persoon-dae wat op daardie tydstip aanbeveel is, te oorskry nie. So ’n beperking
is egter nie op daardie tydstip aanbeveel nie, aangesien daar in die vooruitsig gestel is dat die
toewysingsproses daartoe sou lei dat minder regte toegewys sou word as wat wel die geval was. Met
die finalisering van LTRAMP was dit egter duidelik dat die vermindering in regte nie gerealiseer het
nie en die finale getal bemanningslede wat toegewys is, het 2 422 vissers beloop.
3.2. Voor die 2013-visvangregtetoewysingsproses (FRAP) in die pylinkvissektor was dit nodig en belangrik
vir die proses om op ’n selfkonsekwente grondslag plaas te vind sodat die toewysings met die
toepaslike vlak van visvangpoging vir die hulpbron ooreenstem, soos deur die destydse bygewerkte
evalueringsresultate aangedui is (met ander woorde ’n teikenvlak van 250 000 persoon-dae). Dit was
veral belangrik gegee die voorneme van die Departement om regtetoewysings uit te brei om
Kleinskaalse Vissers in te sluit. ’n Proses was nodig om te verseker dat die regtetoewysing gedoen
word op ’n manier wat die visvangperke gerespekteer het.
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3.3. In 2013 is daar verduidelik dat indien al diegene aan wie regte toegewys word byvoorbeeld vir ’n
realistiese maksimum getal dae per jaar visvang (byvoorbeeld 210 dae per regtehouer), en regte
steeds aan 2 422 vissers toegewys word, sou die poging wat gebruik word ongeveer 509 000 persoondae beloop. Dit sou die aanbevole teiken-pogingvlak van 250 000 persoon-dae geweldig oorskry, wat
erge negatiewe langtermyngevolge vir die vissery sou hê. Gevolglik is daar aanbeveel – by gebrek
aan bygewerkte data oor die getal persone aan wie visvangregte toegestaan is (met die appèlproses
hangende) – dat die huidige teiken-pogingvlak van 250 000 persoon-dae op grond van ’n realistiese
getal van 210 see-dae per regtehouer na 1 190 kommersiële vissers omgeskakel het.
3.4. In daaropvolgende wysigings aan die 2013-evaluering is die gemiddelde getal dae ter see per
pylinkvis-visvangvaartuig op 150 dae bereken. Daar is opgemerk dat indien ’n bykomende geslote
seisoen van vier (4) weke ingestel word, dit waarskynlik die getal see-dae tot ongeveer 140 sou
verminder. Op grond van hierdie aanname sou ’n pogingvlak van 250 000 persoon-dae in 1 786
kommersiële vissers omskakel. Verder, indien regte in ’n verhouding van 75:25 vir kommersiële:
kleinskaalse vissers toegewys word, sou die insluiting van nuwe toetreders op die vlak van
kleinskaalse visserye ’n verlaging van die getal kommersiële vissers tot 1 339 noodsaak. Met die
afhandeling van die regtetoewysingsproses in 2013 is daar egter pylinkvis-visvangregte aan 2 443
kommersiële vissers toegewys, en kleinskaalse vissers moet nog ingevolge die Kleinskaalse
Visserytoewysingsproses geakkommodeer word.

3.5. Nadat al die vertoë deur die publiek oorweeg is, het die direkteur-generaal as die Gedelegeerde
Owerheid ingevolge die Wet op Lewende Mariene Hulpbronne, 1998 ingevolge artikel 14(2) besluit
om vyftien persent (15%) van die Pylinkvis- Totale Ontplooibare Poging aan die Kleinskaalse
Visserysektor, en 85% van die Pylinkvis- Totale Ontplooibare Poging aan die kommersiële sektor toe
te wys.
3.6. Die toewysing het aan die begin van die 2021/22-pylinkvis-vangseisoen in werking getree en sal aan
die begin van elke vangseisoen hersien word ten einde die toewysing van die Kleinskaalse
Visserysektor vanaf ’n minimum van 15% tot ’n maksimum van hoogstens 25% te verhoog sonder om
die aanbevole teiken-pogingvlak te oorskry.
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4.

Doelwitte
Hierdie beleid erken die behoefte om die optimale, langtermyn- en regverdigbare gebruik van lewende
mariene hulpbronne te verseker om volhoubare ontwikkeling van die visvangsektor te verseker om
inklusiewe ekonomiese groei te bereik, asook die doelwitte en beginsels soos wat in artikel 2 van die
MRLA deur die Lewende Mariene Hulpbronnefonds (MLRF) gelys word en om volhoubare
indiensneming te skep wat met die nasionale regering se ontwikkelingsdoelwitte ooreenstem.
Ingevolge die Wet op Lewende Mariene Hulpbronne, 1998, is die verantwoordelike owerhede verplig
om optimale benutting en ekologies volhoubare ontwikkeling van lewende mariene hulpbronne te
bereik; lewende mariene hulpbronne vir die huidige en toekomstige geslagte te bewaar; voorkomende
benaderings ten opsigte van die bestuur en ontwikkeling van mariene hulpbronne toe te pas; lewende
mariene hulpbronne te benut om ekonomiese groei, mensehulpbronontwikkeling, kapasiteitsbou binne
visserye en marikultuursektore, werkskepping en ’n gesonde ekologiese balans te bewerkstellig wat
met die nasionale regering se ontwikkelingsdoelwitte ooreenstem; die ekostelsel as geheel te
beskerm, insluitend spesies wat nie vir ontginning geteiken word nie; mariene biodiversiteit te bewaar
en mariene besoedeling te beperk.
Die doelwitte van die Pylinkvis-visserybeleid: 2021 is om:
(a) Die kriteria vir die evaluering (uitsluitings- en balanseringskriteria) van aansoeke vir die toewysing
van kommersiële visvangregte in die pylinkvis-vissery uiteen te sit.
(b) Betekenisvolle transformasie en groei in die pylinkvis-vissery ten opsigte van fabriekseienaarskap,
uitvoer, waardetoevoeging en diversifisering van pylinkvisprodukte, vaartuigeienaarskap
en -bestuur, ontwikkeling van vaardighede vir skippers, bemanning en landpersoneel te bevorder.
(c) Die oorkoepelende transformasieprofiel van die vissery deur oorweging van spesifieke

demografiese groepe uit te brei, met die fokus op aangewese groepe, vroue en persone met
gestremdhede, wanneer kommersiële visvangregte aan suksesvolle aansoekers toegewys word.
(d) Nakoming van die Wet op Basiese Diensvoorwaardes 75 van 1995, die Wet op
Arbeidsverhoudinge 66 van 1995 en die Handelskeepvaartwet 57 van 1951 te verseker.
(e) Volhoubare benutting van die pylinkvishulpbron te verseker deur:
I. die toewysing van visvangregte wat op pylinkvis as hulle hoofbron van inkomste en werk
staatmaak;
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II.

persone wat op grond van nasionale demografie geprioritiseer word;

III.

bepaling van TOP of insetbeheer;

IV.

uitreiking van permitte;

V.

wetstoepassing en waarnemer ter see en landgebaseerde monitering; en

VI.

ander bepalings waarvoor die MLRA, regulasies, die Algemene Beleid: 2021,
hierdie Beleid, ens. voorsiening maak.

DEEL B: TOEWYSINGSPROSES VIR KOMMERSIËLE VISVANGREGTE
5.

Aansoek om kommersiële visvangregte
Die proses om aansoeke vir die toewysing van kommersiële visvangregte in die pylinkvis-vissery in te
dien, word in die Algemene Beleid: 2021 uiteengesit.

6.

EVALUERINGSKRITERIA
Aansoeke sal gekeur word ingevolge ’n stel “uitsluitingskriteria”, en daarna ten opsigte van ’n
geweegde stel “vergelykende balanseringskriteria” geëvalueer word. ’n Afsnytelling sal dan bepaal
word om die suksesvolle aansoekers te kies.

6.1

Uitsluitingskriteria
Benewens die kriteria ten opsigte van die indiening van aansoeke en wesenlike gebreke wat in die
Algemene Visserybeleid: 2021 beskryf word, sal die Gedelegeerde Owerheid aansoekers uitsluit wat
versuim om aan die volgende vereistes te voldoen:
(a)

Nakoming: ’n Pylinkvis-visvangreg sal nie toegeken word aan aansoekers, insluitend hulle
direkteure, senior bestuur, aandeelhouers of lede (waar sodanige aandeelhouding of
ledebelang 10% oorskry) of skippers wat skuldig bevind is aan ’n oortreding ingevolge die
MLRA, die regulasies of permitvoorwaardes nie. Dit sluit nie die betaling van ’n
skulderkenningsboete in nie. Aansoekers, insluitend hulle direkteure, senior bestuur,
aandeelhouers of lede (waar sodanige aandeelhouding of ledebelang 10% oorskry) of skippers
wie se visvangreg ingevolge die MLRA, die regulasies of permitvoorwaardes gekanselleer,
opgeskort of herroep is, of op wie se bates ingevolge die Wet op die Voorkoming van
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Georganiseerde Misdaad 21 van 1998 beslag gelê is, sal uitgesluit word.
(b)

Papierkwotas: Aansoekers wat ingevolge FRAP 2021 aansoek doen om regte en wat
geïdentifiseer word as papierkwotahouers soos in die Algemene Visserybeleid van 2021
omskryf word, sal uitgesluit word.

(c)

Fronting: Aansoekers wat ingevolge FRAP 2021 aansoek doen om regte en wat geïdentifiseer
word as betrokke by fronting soos in die Algemene Visserybeleid van 2021 omskryf word, sal
uitgesluit word.

Daar moet egter op gelet word dat alle aansoekers wat uitgesluit word, verder teen ander oorblywende
balanseringskriteria geëvalueer en opgeweeg sal word, hoewel daar nie ’n kommersiële visvangreg in hierdie
sektor aan hulle toegeken sal word nie. Dit sal gedoen word om telkaarte vir sodanige uitgesluite aansoekers
te skep.
6.2

Vergelykende balanseringskriteria
Aansoekers sal aan die hand van die volgende balanseringskriteria geëvalueer word. ’n Gewig sal
daaraan toegeken word om die sterkte van elke aansoek te evalueer. Die kriteria wat hieronder gelys
word, moet vir verdere besonderhede saam met die ooreenstemmende kriteria in die Algemene
Visserybeleid gelees word. Afsonderlike wegings- en telkriteria sal vir kategorie A-, B- en Caansoekers ontwikkel word en die relatiewe gewig van elk kriterium tussen kategorieë sal verskil. Vir
alle kategorieë sal belegging in die sektor en toegang tot infrastruktuur swaar geweeg word, met
werkskepping en volhoubare indiensneming, waardetoevoeging en ondernemingsontwikkeling,
transformasie en prestasie wat ook belangrik is. Terwyl die dinamika van die sektor wat ingevolge die
vorige langtermynregte ten opsigte van belegging, prestasie, ekonomiese stabiliteit en sakegroei
gevestig is, in gedagte gehou word, sal die Departement die insluiting van nuwe toetreders oorweeg
om aan afdeling 2, Doelwitte en Beginsels, asook artikel 18(5) van die MLRA van die Departement te
voldoen.
(a)

Balanseringskriteria: kategorie A/vorige regtehoueraansoekers

(i)

Nakoming
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(a)

Die periode vir ’n geringe oortreding ten opsigte van die aansoeker se skuldigbevinding
aan ’n oortreding ingevolge die MLRA, of die regulasies of permitvoorwaardes waarna
daar in paragraaf 7.1.5(a)(i) van die Algemene Beleid: 2021 verwys word, strek vanaf die
jaar 2014 tot 2020.

(b)

Die periode vir ’n geringe oortreding indien die aansoeker ’n skulderkenningsboete betaal
het vir ’n oortreding ingevolge die MLRA, die regulasies of permitvoorwaardes waarna
daar in paragraaf 7.1.5(a)(i) van die Algemene Beleid: 2021 verwys word, strek vanaf die
jaar 2014 tot 2020.

(c)

Die periode vir ’n geringe oortreding indien die aansoeker se visvangreg of permit
opgeskort of verminder is, waarna daar in paragraaf 7.1.5(a)(iii) van die Algemene Beleid:
2021 verwys word, strek vanaf die jaar 2014 tot 2020.

(d)

Die tydperk vir substantiewe oortredings indien ’n aansoeker ’n pleitonderhandeling
ingevolge die Strafproseswet 51 van 1977 vir ’n oortreding van die MLRA, die regulasies
of permitvoorwaardes aangegaan het, waarna daar in paragraaf 7.1.5(a)(iv) van die
Algemene Beleid: 2021 verwys word, strek vanaf die jaar 2014 tot 2020.

(e)

Die tydperk vir substantiewe oortredings indien daar ingevolge die MLRA op die
aansoeker se visvangvaartuig, motorvoertuig, perseel of enige van die aansoeker se
bates beslag gelê is of dit ingevolge die Wet op die Voorkoming van Georganiseerde
Misdaad 121 van 1998 verbeurd verklaar is, waarna daar in paragraaf 7.1.5(a)(v) van die
Algemene Beleid: 2021 verwys word, strek vanaf die jaar 2014 tot 2020.

(ii)

Toegang tot geskikte vaartuig

(a)

’n Geskikte vaartuig waarna daar in paragraaf 7.1.6 (a) en (b) van die Algemene Beleid:
2021 verwys word, sal in die pylinkvis-vissery een wees wat:
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(1)

’n kommersiële visvangvaartuig is wat toegerus is met vistuig om pylinkvis te vang
met behulp van die pluklynmetode en geskikte oornaggeriewe vir bemanningslede
ingevolge die SAMSA-handelskeepvaartregulasies het.

(2)

aan HACCP en aan die Nasionale Reguleerder vir Verpligte Spesifikasies (NRCS) se
vereistes en spesifikasies vir die stoor en vries van pylinkvis voldoen.

(3)

’n minimum SAMSA-geregistreerde lengte van elf (11) meter en ’n
bemanningskapasiteit van tot 12 bemanningslede het.

(4)

’n maksimum SAMSA-geregistreerde lengte van twee-en-dertig (32) meter en ’n
maksimum bemanningskapasiteit van 32 bemanningslede het.

(iii) Visvangprestasie
Benewens wat in die Algemene Beleid: 2021 voorgeskryf word, sal ’n geweegde telling
aan ’n aansoeker toegewys word op grond van:
(a)

Getal bemanningslede toegewys uit ’n totale bemanning (TOP) wat tydens die
geldigheid van die kommersiële pylinkvisreg in die vorige 2013-toewysingsproses
vir visvangregte toegewys is.

(b)

Getal persoon-dae benut uit ’n totale getal persoon-dae (TOP) wat tydens die
geldigheid van die kommersiële pylinkvisreg in die vorige 2013-toewysingsproses
vir visvangregte toegewys is.

(b)

Balanseringskriteria: kategorie B-aansoekers
(i)

Nakoming

(a)

Die periode vir ’n geringe oortreding ten opsigte van die aansoeker se skuldigbevinding
aan ’n oortreding ingevolge die MLRA, of die regulasies of permitvoorwaardes waarna
daar in paragraaf 7.2.5(a) van die Algemene Beleid: 2021 verwys word, strek vanaf die
jaar 2014 tot 2020.
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(b)

Die tydperk indien ’n aansoeker ’n pleitonderhandeling ingevolge die Strafproseswet 51
van 1977 vir ’n oortreding van die MLRA, die regulasies of permitvoorwaardes aangegaan
het, waarna daar in paragraaf 7.2.5(b) van die Algemene Beleid: 2021 verwys word, strek
vanaf die jaar 2014 tot 2020.

(c)

Die periode indien die aansoeker ’n skulderkenningsboete betaal het vir ’n oortreding
ingevolge die MLRA, die regulasies of permitvoorwaardes waarna daar in paragraaf
7.2.5(a)(ii) van die Algemene Beleid: 2021 verwys word, strek vanaf die jaar 2014 tot
2020.

(d)

Die tydperk indien daar ingevolge die MLRA op die aansoeker se visvangvaartuig,
motorvoertuig, perseel of enige van die aansoeker se bates beslag gelê is of dit ingevolge
die Wet op die Voorkoming van Georganiseerde Misdaad 121 van 1998 verbeurd
verklaar is, waarna daar in paragraaf 7.2.5(a)(v) van die Algemene Beleid: 2021 verwys
word, strek vanaf die jaar 2014 tot 2020.

(ii)

Toegang tot geskikte vaartuig

(a)

’n Geskikte vaartuig waarna daar in paragraaf 7.2.6 (a) en (b) van die Algemene Beleid:
2021 verwys word, sal in die pylinkvis-vissery een wees wat:
(1) ’n kommersiële visvangvaartuig is wat toegerus is met vistuig om pylinkvis te vang
met behulp van die pluklynmetode en met hoogstens twee ankers toegerus is en
geskikte

oornaggeriewe

vir

bemanningslede

ingevolge

die

SAMSA-

handelskeepvaartregulasies het.
(2) aan HACCP en aan die Nasionale Reguleerder vir Verpligte Spesifikasies (NRCS)
se vereistes en spesifikasies vir die stoor en vries van pylinkvis voldoen.
(3) ’n minimum SAMSA-geregistreerde lengte van elf (11) meter en ’n
bemanningskapasiteit van tot 12 bemanningslede het.
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(4) ’n maksimum SAMSA-geregistreerde lengte van twee-en-dertig (32) meter en ’n
maksimum bemanningskapasiteit van 32 bemanningslede het.
(c)

Balanseringskriteria: kategorie C/nuwe toetreder-aansoeke

(i)

Nakoming
(a)

Die periode vir ’n geringe oortreding ten opsigte van die aansoeker se skuldigbevinding
aan ’n oortreding ingevolge die MLRA, of die regulasies of permitvoorwaardes waarna
daar in paragraaf 7.3.4(a) van die Algemene Beleid: 2021 verwys word, strek vanaf die
jaar 2014 tot 2020.

(b)

Die tydperk indien ’n aansoeker ’n pleitonderhandeling ingevolge die Strafproseswet 51
van 1977 vir ’n oortreding van die MLRA, die regulasies of permitvoorwaardes aangegaan
het, waarna daar in paragraaf 7.3.4(b) van die Algemene Beleid: 2021 verwys word, strek
vanaf die jaar 2014 tot 2020.

(c)

Die periode indien die aansoeker ’n skulderkenningsboete betaal het vir ’n oortreding
ingevolge die MLRA, die regulasies of permitvoorwaardes waarna daar in paragraaf
7.3.4(c) van die Algemene Beleid: 2021 verwys word, strek vanaf die jaar 2014 tot 2020.

(d)

Die tydperk indien daar ingevolge die MLRA op die aansoeker se visvangvaartuig,
motorvoertuig, perseel of enige van die aansoeker se bates beslag gelê is of dit ingevolge
die Wet op die Voorkoming van Georganiseerde Misdaad 121 van 1998 verbeurd
verklaar is, waarna daar in paragraaf 7.3.4 (d) van die Algemene Beleid: 2021 verwys
word, strek vanaf die jaar 2014 tot 2020.

(ii)

Toegang tot geskikte vaartuig

(a)

’n Geskikte vaartuig waarna daar in paragraaf 7.3.6 (a) en (b) van die Algemene Beleid: 2021
verwys word, sal in die pylinkvis-vissery een wees wat:
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(1)

’n kommersiële visvangvaartuig is wat toegerus is met vistuig om pylinkvis te vang met
behulp van die pluklynmetode en met hoogstens twee ankers toegerus is en geskikte
oornaggeriewe vir bemanningslede ingevolge die SAMSA-handelskeepvaartregulasies
het.

(2)

aan HACCP en aan die Nasionale Reguleerder vir Verpligte Spesifikasies (NRCS) se
vereistes en spesifikasies vir die stoor en vries van pylinkvis voldoen.

(3)

’n minimum SAMSA-geregistreerde lengte van elf (11) meter en ’n bemanningskapasiteit
van tot 12 bemanningslede het.

(4)

’n maksimum SAMSA-geregistreerde lengte van twee-en-dertig (32) meter en ’n
maksimum bemanningskapasiteit van 32 bemanningslede het.

7.

Toestaan van kommersiële visvangregte
Kommersiële visvangregte in die pylinkvis-vissery word ingevolge artikel 18 van die MLRA toegestaan.
Tensy die Minister anders bepaal, mag slegs Suid-Afrikaanse persone ingevolge artikel 18 van die
MLRA regte verkry of hou.

7.1. Formaat van regtehouers in die pylinkvis-vissery onder die kommersiële sektor
Met inagneming van die aard van bedrywighede en die toeganklikheid van hulpbronne, sal slegs die
volgende persone vir ’n reg in die pylinkvis-vissery in ag geneem word:
(a) Beslote korporasies (regsentiteit).
(b) Maatskappye (regsentiteit).
7.2. Duur van regte
Met inagneming van die regtetoewysingsproses en die behoefte om belegging aan te moedig, sal
visvangregte in die pylinkvis-vissery onder die kommersiële sektor vir ’n tydperk van 15 jaar toegeken
word, waarna dit outomaties sal eindig en na die staat terugval.
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8.

Multisektorbetrokkenheid

8.1.

Regtehouers in die pylinkvis-vissery onder die kommersiële sektor word nie uitgesluit van regte in
enige ander sektore nie en is in ooreenstemming met paragraaf 7.1.1(a) en (b) van die Algemene
Beleid: 2021.

9.

Aansoek- en regtoewysingsgelde

9.1. Toepaslike gelde is afsonderlik ingevolge artikel 25 van die MLRA in die Staatskoerant No. 39451,
Volume No. 605, 25 November 2015 gepubliseer.
9.2. Die aansoekgeld is met indiening van ’n aansoek betaalbaar en is nieterugbetaalbaar.
9.3. Die regtoewysingsgelde is deur alle suksesvolle aansoekers betaalbaar binne 60 dae nadat die reg
toegestaan is.
10. Oordrag van kommersiële visvangregte en/of aandele en/of ledebelang in die pylinkvis-vissery
10.1. Ingevolge artikel 21 van die MLRA kan die Minister die volle of gedeeltelike oordrag van visvangregte
goedkeur. Die regte wat ingevolge artikel 18 of artikel 21 van die MLRA toegestaan word, mag egter
nie oorgedra word binne die eerste drie (3) jaar nadat dit toegestaan is nie. Regte wat in hierdie vissery
toegestaan word, mag nie oorgedra word in die laaste twee (2) jaar voordat die reg verstryk nie.
10.2. Kommersiële regtehouers in die pylinkvis-vissery moet met die oordrag van hulle pylinkvis
kommersiële visvangregte of gedeeltes daarvan (byvoorbeeld ’n gedeelte van hulle toegekende
bemanning en/of toegewysde TOP en/of aandele en/of ledebelang) die bepalings van artikel 21 van
die MLRA en die Beleid vir die Oordrag van Kommersiële Visvangregte of regte of gedeeltes daarvan
(“die Oordragbeleid”) nakom.
10.3. Enige oordrag van aandele of ledebelang wat tot ’n verandering in beheer en/of vermindering van die
transformasieprofiel soos op die datum van die toewysing van die kommersiële visvangregte of ’n
verandering in minderheidsaandeelhouding of ledebelang lei, moet in die lig van die Oordragbeleid
hanteer word.
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10.4. ’n Kennisgewing van oordrag van aandele of ledebelang moet binne 30 dae ná sodanige verkoop of
oordrag of binne enige tydperk wat in toepaslike permitvoorwaardes gestel word op die Departement
beteken word in alle gevalle waar aandele of ’n ledebelang in ’n regtehouer verkoop of oorgedra word.
Voorts word die Departement se goedkeuring vereis vir alle gevalle waar die verkoop of oordrag van
aandele of ’n ledebelang in ’n regtehouer tot ’n verandering in beheer van die entiteit lei, of daartoe lei
dat die entiteit minder getransformeer is as wat dit was op die dag waarop die regte toegeken is, met
spesifieke aandag aan enige afname in swart eienaarskap van sodanige entiteit.

10.5. Regtehouers in hierdie vissery moet die Oordragbeleid vir meer inligting raadpleeg. Indien daar
teenstrydige bepalings ten opsigte van die oordrag van kommersiële visvangregte of regte of
gedeeltes daarvan tussen hierdie beleid en die Oordragbeleid is, kry die bepalings van die
Oordragbeleid voorkeur.
11. Bestuursmaatreëls vir die volhoubare benutting van die pylinkvishulpbron
11.1.

TOP of insetbeheer
(a) Die pylinkvis-TOP wat aan bestaande visvangsektore toegewys moet word, moet jaarliks of
seisoenaal ingevolge die bepalings van artikel 14 van die MLRA bepaal word.
(b) Tien persent (10%) van die bepaalde gedeelte van die kommersiële pylinkvis-TOP kan tydens
die regtetoewysingsproses vir appèlle gereserveer word.
(c) Die geslote seisoen vir pylinkvis moet jaarliks bepaal en vir die pylinkvis-vissery gestel word om
te voorkom dat die bepaalde TOP oorskry word, en/of

(d) Die bepaalde gedeelte wat in die kommersiële visvangsektor aan die pylinkvis-vissery toegewys
word, moet verdeel word in verhouding tot die regtehouers aan wie kommersiële visvangregte in
die pylinkvis-vissery toegeken word.
11.2. Uitreiking van permitte
(a) Die suksesvolle regtehouers in die pylinkvis-vissery in die kommersiële sektor moet ingevolge die
bepalings van artikel 13 van die MLRA aansoek doen om en permitte benut om kommersiële
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regte uit te oefen wat ingevolge die bepalings van artikel 18 van die MLRA, die Algemene Beleid:
2021, hierdie beleid en die Oordragbeleid toegestaan is.
(b) Die vaartuigeienaar moet ingevolge die bepalings van artikel 13 van die MLRA aansoek doen om
’n vaartuiggebaseerde permit vir ’n visverwerkingsonderneming (VVO) om hulle kommersiële
regte uit te oefen wat ingevolge die bepalings van artikel 18 van die MLRA, die Algemene Beleid:
2021, hierdie beleid en die Oordragbeleid toegestaan is.
(c) Die permit moet ingevolge artikel 13 saam met die permitvoorwaardes uitgereik word.
11.3. Wetstoepassing
(a) Die permithouers moet die bepalings van die MLRA en sy regulasies, die tersaaklike beleide en
die permitvoorwaardes nakom wanneer hulle hulle regte uitoefen.
12. Waarnemer ter see en landgebaseerde monitering
12.1. Die Departement beskou ’n landgebaseerde moniteringsprogram tans as die geskikste program om
data oor die vissery in te samel. Dekking deur ’n aanboordwaarnemer of elektroniese monitering (EM)
kan verpligtend raak en suksesvolle aansoekers sal daarvoor verantwoordelik wees om die verwante
koste te dra. Die Departement sal met regtehouers en bedryfsverenigings saamwerk om monitering
ter see, aflaai (inspeksie van enige ander spesies wat ontskeep word) en datavaslegging deur die
gebruik van tegnologie (kameras) te verbeter en moontlik te outomatiseer.
13.

Oortredings

13.1. Versuim om aan die bepalings van die MLRA, die regulasies, die permitvoorwaardes, die Algemene
Beleid: 2021, die Pylinkvisbeleid: 2021 en die Oordragbeleid te voldoen, sal daartoe lei dat
regsgedinge (siviel of strafregtelik), insluitend maar nie beperk nie tot bedinge ingevolge artikel 28 van
die MLRA, ingestel word.
13.2. ’n Verbreking deur die regtehouer of hulle werknemers (hetsy permanent, voltyds of deeltyds),
kontrakteurs, agente, adviseurs en die skipper van die vaartuig van die bepalings van ander verwante
wette wat by die permitvoorwaardes ingesluit word, kan daartoe lei dat regsgedinge ingestel word (wat
die instel van artikel 28-gedinge ingevolge die MLRA en/of strafregtelike gedinge kan insluit).
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13.3. ’n Versuim om hulle pylinkvis kommersiële visvangreg vir twee visvangseisoene te benut sonder enige
redelike verduideliking, kan daartoe lei dat regsgedinge ingestel word (wat die instel van artikel 28gedinge ingevolge die MLRA en/of strafregtelike gedinge kan insluit).
14.

Monitering en evaluering van die beleid

14.1. Die Departement sal die finale beleid moniteer en evalueer deur ’n aantal formele
prestasiemetingsoefeninge vir die duur van die tydperk van 15 jaar in te stel. Daar word in die
vooruitsig gestel dat die eerste stel prestasiemetingsoefeninge ná sewe (7) jaar vanaf die datum van
die finalisering van die appèlle sal plaasvind.
14.2. Hoewel die Departement die presiese kriteria waarteen regtehouers gemeet sal word ná die toewysing
van kommersiële visvangregte – en nadat daar met regtehouers oorleg gepleeg is – sal finaliseer, kan
die volgende breë prestasieverwante kriteria gebruik word:
(a) Transformasie.
(b) Belegging in vaartuie, fabrieke en vistuig.
(c) Nakoming van toepaslike wette en regulasies ten opsigte van byvangsversagting.
14.3. Suid-Afrika is nie immuun teen die negatiewe impak van klimaatsverandering op visseryhulpbronne
en gemeenskappe wat van visserye afhanklik is vir hulle heenkome nie. Die impak van
klimaatsverandering kan hanteer word deur aanpassings- en versagtingsmaatreëls in die
visvangsektor te aanvaar. Navorsing en deurlopende monitering deur die Departement sowel as
belanghebbers sal ’n belangrike rol speel om gapings, swakhede en tekortkominge in die bestaande
visserybeleide en bestuursmaatreëls te identifiseer.
14.4.

Suid-Afrika het die nasionale plan van aksie vir die bewaring en bestuur van haaie (NPOA-Haaie) en
die nasionale plan van aksie vir die vermindering van die toevallige vangs van seevoëls in
langlynvisserye (NPOA-Seevoëls) gepubliseer. Die NPOA-haaie en NPOA-Seevoëls is onder andere
van toepassing op die visserye wat haaie en seevoëls as geteikende spesies of niegeteikende spesies
(byvangs) vang en ontskeep. Ten einde die optimale benutting en ekologies volhoubare ontwikkeling
van lewende mariene hulpbronne te bewerkstellig, sal Suid-Afrika die NPOA-haaie-aksieplan in al die
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geïdentifiseerde visserye implementeer om te verseker dat die ekostelsel beskerm is en dat
visvangstrategieë met die beginsels van biologiese volhoubaarheid en rasionele langtermynekonomiese gebruik ooreenstem.
14.5. Tydens die prestasiemetingsoefening kan regsgedinge (wat die instel van artikel 28-gedinge ingevolge
die MLRA en/of strafsake kan insluit) ingestel word teen enige regtehouer wat enige voorwaarde
oortree van die reg wat toegeken is.
15.

Herroeping
Hierdie Beleid oor die Toewysing en Bestuur van Kommersiële Visvangregte in die Pylinkvis-Vissery:
2021 herroep die Beleid oor die Toewysing en Bestuur van Kommersiële Visvangregte in die PylinkvisVissery: 2013.

EINDE
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1.

INLEIDING
Hierdie beleid oor die toewysing en bestuur van visvangregte in die kommersiële tradisionele
lynvisbedryf word deur die Minister van Bosbou, Visserye en die Omgewing (die Minister) uitgereik en
word die “Beleid oor die Toewysing en Bestuur van Kommersiële Visvangregte in die TunaPaallynvissery: 2021” genoem. Hierdie beleid moet saam met die Algemene Beleid oor die Toewysing
van Kommersiële Visvangregte: 2021 (die Algemene Beleid: 2021) en die Beleid oor die Oordrag van
Kommersiële Visvangregte (die Oordragbeleid) gelees word.
Hierdie beleid sit die doelwitte, kriteria en oorwegings uiteen wat die toewysing van visvangregte in
bestuur van Kommersiële Visvangregte in die Tuna-Paallynvissery sal lei.
Die Minister het ingevolge artikel 79 van die Wet op Lewende Mariene Hulpbronne 18 van 1998 (die
MLRA) die mag om visvangregte toe te staan wat in artikel 18 van die MLRA vervat word, aan senior
amptenare van die Departement van Bosbou, Visserye en die Omgewing (die Departement)
gedelegeer.

2.

PROFIEL VAN DIE VISSERY

2.1

Beskrywing van die vissery
Die Tuna-Paallynvissery is ontwikkel grootliks as gevolg van ’n beduidende vangs van geelvintuna in
1979, wat 4 500 ton oorskry het (Penney, A. J., & Punt, A. E. 1993). Toe die geelvintuna die volgende
jaar nie weer verskyn het nie, het die wagtende vissery begin om op die suidelike langvin-tuna
(hoofsaaklik jongvisse) te fokus. Die vissery gebruik paalvistuig om skole suidelike langvin-tuna in die
suidoos- Atlantiese Oseaan te teiken, hoofsaaklik vir uitvoer aan inmaakmarkte. Geelvintuna word die
afgelope klompie jare toenemend met behulp van ’n stok en katrol gevang en word hoofsaaklik na
varstunamarkte toe uitgevoer, met beperkte hoeveelhede wat op die plaaslike mark verkoop word.
Ander tunaspesies wat gevang word, sluit in grootoog-tuna en streeppenstuna, maar hierdie spesies
maak ’n onbeduidende gedeelte van die jaarlikse vangste uit.
Voor 2006 is die Tuna-Paallynvissery onder die vaandel van kommersiële lynvissery maar onder ’n
afsonderlike permitkategorie bestuur. Tydens die langtermyn-regtetoewysingsproses in 2005 is die
kommersiële lynvissery in drie afsonderlike sektore verdeel, naamlik die Tradisionele Lynvisvissery
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(452 vaartuie en 3 450 bemanningslede), die Stokvis-handlynvissery (130 vaartuie en 785
bemanningslede) en die Tuna-Paallynvissery (200 vaartuie en 3 600 bemanningslede). Van die
toewysings vir 200 vaartuie en 3 600 bemanningslede wat vir agt jaar beskikbaar is, is slegs 198
vaartuie en 2 961 bemanningslede in 2005 toegewys (Totale Toelaatbare Vangs/Totale Ontplooibare
Poging, 2015).
Met verloop van jare het twee tipes vaartuie in hierdie vissery na vore gekom, met ’n algehele lengte
van 10 m–30 m (LOA), wat tussen R2 miljoen en R25 miljoen kos. Die eerste is groot vaartuie (> 20
m) met vrieskaste aan boord en met die vermoë om 30 dae ter see te bly met ’n bemanning van 20 of
meer. Die tweede is kleiner ysvaartuie wat ongeveer 3 tot 10 dae ter see bly en minder as 20
bemanningslede dra. Talle van die vaartuie wat tans gebruik word, is oud, met ’n gemiddelde
ouderdom van ongeveer 30 jaar.
Verskeie vaartuie van minder as 10 m lank is in die vissery toegelaat, aangesien hulle ’n beperkte vlak
van tunaprestasie oor die vorige toewysingstydperk getoon het. Hierdie vaartuie word egter nie as
geskik vir hierdie vissery beskou nie as gevolg van: (a) die afstande van die tunvavisvanggebiede
vanaf die kus; (b) die veiligheidsaspekte; en (c) die beperkte tunaprestasie wat hierdie tipe vaartuie
kan verskaf.
2.2

Lewensgeskiedenis
Langvin-tuna floreer in produktiewe koel, matige water en is meer volop aan die weskus van SuidAfrika. In teenstelling hiermee verkies geelvintuna warmer water en is meer volop aan die suid- en
ooskus van Suid-Afrika. Suidelike langvin-tuna skiet kuit in die westelike Atlantiese Oseaan en
migrasies volg die Suid-Atlantiese sirkulasiekolk. Gedurende die somermaande (Oktober tot
Februarie) vorm die subvolwassene en jongvis-komponent van die hulpbron oppervlakskole en
migreer noord langs die weskus van Suid-Afrika. Omgewingstoestande soos opwelling, oseaanfronte
en weerstoestande asook die beskikbaarheid van kos speel vermoedelik ’n groot rol om te bepaal hoe
volop die migrerende skole in Suid-Afrika se kuswaters is. Geelvintuna, daarenteen, skiet in die
tropiese waters van die Atlantiese en die Indiese Oseaan kuit. Die hipotese is dat sommige van die
groot volwasse geelvintuna in die Indiese Oseaan die Mosambiek- en Agulhasseestroom gebruik om
uitgebreide migrasies na voergebiede aan Kaappunt te onderneem. Soos die suidelike langvin-tuna is
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die omvang van die voorkoms van die hulpbron in Suid-Afrikaanse waters uiters veranderlik en dit
word vermoedelik deur omgewingstoestande beïnvloed. In teenstelling met die suidelike langvin-tuna
lyk dit asof die geelvintuna ook vatbaar is vir visvangdruk in die oop see en in die kuswaters van lande
in Oos-Afrika. Albei tunaspesies het ’n wye geografiese verspreiding en kom in al die groot
oseaankomme voor.
2.3

Bestuur van tuna
Tuna is ’n hoogs migrerende vis, wat beteken dat ’n enkele stapel deur talle verskillende visvangnasies
gedeel

kan

word.

Gevolglik

word

hierdie

stapels

wêreldwyd

deur

die

streeksvisserybestuursorganisasies vir tuna (tRFMO’s) bestuur. Dit is interregeringsliggame wat vir
die bestuur van hierdie hulpbronne verantwoordelik is, insluitend vir stapelevaluerings, toewysing van
landkwotas en die aanvaarding van bewarings- en bestuursmaatreëls. Die RFMO wat vir die bestuur
van tuna en tuna-agtige spesies in die Atlantiese Oseaan verantwoordelik is, is die Internasionale
Kommissie vir die Bewaring van Atlantiese Tunas (ICCAT). Die teenvoeter daarvan in die Indiese
Oseaan is die Indiese Oseaan Tunakommissie (IOTC). Suid-Afrika is ’n stigterslid van ICCAT en sedert
2016 ’n volle lid van die IOTC en die CCSBT, die Kommissie vir die Bewaring van Suidelike
Blouvintuna. Die Tuna-Paallynvissery word tans op grond van die Totale Ontplooibare Poging (TOP)
in verhouding tot die getal vaartuie bestuur. Verder reguleer ICCAT en die CCSBT sekere spesies
deur land-spesifieke Totale Toelaatbare Vangs (TTV). Vir Suid-Afrika sluit dit tans suidelike langvintuna, swaardvis en suidelike blouvintuna in. Suid-Afrika se vangste van suidelike langvin-tuna het
vanaf ongeveer 8 000 ton per jaar in die 1990’s tot tussen 3 000 ton en 4 000 ton in die afgelope
dekade afgeneem. Een van die vernaamste redes vir hierdie afname het voorgekom toe Namibië sy
onafhanklikheid verklaar het en een van die vernaamste visvanggebiede, naamlik Tripp Seamount,
gevolglik nie meer tot Suid-Afrikaanse vaartuie se beskikking was nie. Die verwydering van hierdie
visvanggebied het ook aansporingsmaatreëls verwyder vir vaartuie om na suidelike langvin-tuna aan
die weskus van Suid-Afrika te soek. Stygende brandstofkoste het visvangaktiwiteite verder beperk tot
visvanggebiede wat naby die belangrike vissershawens van Houtbaai en Kaapstad lê. Die afgelope
paar jaar is kommer ook uitgespreek oor die groter hoeveelheid seismiese opnames wat langs die kus
uitgevoer word, wat vermoedelik die tuna se bewegingspatrone verander het.
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2.4

Huidige status van die vissery
Die teikenspesie van die Tuna-Paallynvissery sluit in die suidelike langvin-tuna (Thunnus alalunga),
geelvintuna (Thunnus albacares) en, in ’n mindere mate, grootoog-tuna (Thunnus obesus),
streeppenstuna (Katsuwonus pelamis) en suidelike blouvintuna (Thunnus maccoyii) in. Vangste van
suidelike langvin-tuna het die afgelope dekade gewissel, met ’n gemiddelde van ongeveer 3 200 ton
per jaar, alhoewel die tendens die afgelope jare opwaarts was. Vangste van geelvintuna en grootoogtuna toon groot wisseling tussen 200 ton en 1 200 ton, en 9 ton en 126 ton onderskeidelik. Hierdie
spesies is nie altyd tot die beskikking van die grootste deel van die vloot in die waters om die Kaap die
Goeie Hoop nie. ’n Gedeelte van Suid-Afrika se suidelike blouvintuna-toewysing is aan die TunaPaallynvissery toegewys in ooreenstemming met die Departement se voornemens om hierdie sektor
verder te laat groei, maar vangste bly onbeduidend (minder as 5 ton). Byvangste, of nieteikenspesies
van die Tuna-Paallynvisserypermitte, sluit snoek (Thyrsites atun), geelstert (Seriola lalandi), olievis
(Ruvettus pretiosus) en engelvis (Brama brama) in. Geelstert het ’n getalbeperking van 10 per persoon
per vaart. Ander byvangste soos oseaanpylinkvis en dorado (Coryphaena hippuris) word soms in
kleiner hoeveelhede gevang. Vangste van snoek, die vernaamste teiken van die Tradisionele
Lynvissektor in die Wes-Kaap, het die afgelope vyf jaar meer as vyfvoudig tot 1 300 ton toegeneem.
Onlangse wysigings aan permitvoorwaardes is daarop gemik om hierdie verwikkeling teen te werk.
Die jaarlikse byvangsgewig mag nie dié van die teikenspesies, met ander woorde tuna, oorskry nie,
en meer spesifieke maatreëls om byvangste te reguleer, word ontwikkel.
Paal- en Lynvaartuie, wat die grootste deel van die vloot uitmaak, is hoofsaaklik ouer verplasingstipe
vaartuie wat uit ander visserye omskep is. Hierdie vaartuie kan vaarte van etlike dae met ’n beperkte
duur en afstand onderneem, aangesien die vangs op ys gehou word. Vaartuie met vriesgeriewe is
hoofsaaklik dié van tot 30 m lank en 230 GRT. Omdat hulle so groot is en vriesgeriewe het, kan hierdie
vaartuie vir lang tydperke ter see bly en die verste visvanggebiede bereik. Die afgelope klompie jare
het verbeterings aan navigasietoerusting, die gebruik van lewendige aas en sonartoerusting die
prestasie van hierdie vaartuie verbeter.

3.

TOEWYSINGSBEGINSELS VIR VISVANGREGTE
In 2013 is langtermyn-visvangregte slegs aan regsentiteite toegeken. Geen regte in hierdie vissery is
aan individue toegewys nie. Die Departement het 164 visvangregte en ’n totaal van 165 vaartuie
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toegewys. Een-en-sestig persent (61%) van die regte is aan swartmense of entiteite in swart besit en
beheer toegewys. Ten opsigte van vroulike aandeelhouding is 34% van die regte toegewys aan vroue
of entiteite wat deur vroue besit en beheer word. Ten opsigte van die TOP is 59% deur swartmense
gehou. Die vissery word bedryf deur entiteite wat as klein, medium en mikro-ondernemings (KMMO’s)
beskryf kan word. ’n Beduidende getal vorige regtehouers het in hierdie tydperk swak presteer, met
sommige regtehouers wat vir verskeie jare nie om permitte aansoek gedoen het nie. Sommige
regte/kwytskeldings is gevolglik deur die Departement teruggetrek. Sommige vorige regtehouers het
hulle vangste van byvangsspesies verhoog, terwyl hulle swak presteer het met die vangs van tuna.
Die 2021-regtetoewysing sal voortbou op die ervaring van die laaste twee rondtes van toewysings en
sal die volgende in ag neem:
(a)

Die beskikbaarheid, grootte en huidige stapelstatus van die tunastapels.

(b)

Die vangsprestasie van die vissery ten opsigte van tuna tydens die laaste toewysings.

(c)

Die tipe, getal en grootte van vaartuie wat tydens vorige toewysings konsekwent presteer het.

(d)

Die oorvleueling met ander visserye ten opsigte van byvangs- en teikenspesies.

(e)

Die ekonomiese lewensvatbaarheid van die vissery.

(f)

Kruissektorbetrokkenheid.

(g)

Die oorkoepelende transformasieprofiel van die vissery.

(h)

Nakoming van bewarings- en bestuursmaatreëls (BBM) en verslagdoeningsverpligtinge ten
opsigte van tRFMO’s.

4.

Doelwitte
Hierdie beleid erken die behoefte om die optimale, langtermyn- en regverdigbare gebruik van lewende
mariene hulpbronne te verseker ten einde volhoubare ontwikkeling van die visvangsektor te verseker
om inklusiewe ekonomiese groei te bewerkstellig, om die doelwitte en beginsels in artikel 2 van die
MLRA deur die Lewende Mariene Hulpbronnefonds (MLRF) te bereik en volhoubare indiensneming te
skep wat met die ontwikkelingsdoelwitte van die nasionale regering ooreenstem. Ingevolge die Wet
op Lewende Mariene Hulpbronne, 1998, is die verantwoordelike owerhede verplig om optimale
benutting en ekologies volhoubare ontwikkeling van lewende mariene hulpbronne te bewerkstellig;
lewende mariene hulpbronne vir huidige en toekomstige geslagte te bewaar; voorkomende
benaderings ten opsigte van die bestuur en ontwikkeling van mariene hulpbronne toe te pas; lewende
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mariene hulpbronne te benut om ekonomiese groei, mensehulpbronontwikkeling, kapasiteitsbou binne
visserye en marikultuursektore, werkskepping en ’n gesonde ekologiese balans te bereik wat met die
ontwikkelingsdoelwitte van die nasionale regering ooreenstem; die ekostelsel as geheel te beskerm,
insluitend spesies wat nie vir ontginning geteiken word nie; mariene biodiversiteit te bewaar en mariene
besoedeling te beperk.
Die doelwitte van die toewysing van visvangregte in die Tuna-Paallynvissery is:
(a)

Die doeltreffende benutting van die teikenspesies wat aan hierdie vissery toegewys word,
naamlik suidelike langvin-tuna, geelvintuna, grootoog-tuna en suidelike blouvintuna en
streeppenstuna, met die vistuig- en vaartuigspesifikasies en bestuursraamwerk wat in hierdie
beleid uiteengesit word.

(b)

Optimale, volhoubare gebruik van die teikenspesies in ooreenstemming met die tRFMO’s,
BMM’s en beste beskikbare wetenskaplike inligting volgens die Ekostelselbenadering tot
Visserye (EBV).

(c)

Verbetering van Suid-Afrika se tunavangsprestasie ten opsigte van die teikenspesies om
verhogings in toekomstige toewysings deur tRFMO’s te bevorder.

(d)

Doeltreffende regulering van byvangs met inagneming van die ekonomiese lewensvatbaarheid
van die vissery.

(e)

Uitbreiding van die Tuna-Paallynvissery na nietradisionele tunavisvangareas van die Oos-Kaap,
Noord-Kaap en KwaZulu-Natal, afhangend van spesieverspreiding en -beskikbaarheid.

(f)

Bevordering van betekenisvolle transformasie en groei in die Tuna-Paallynvissery ten opsigte
van fabriekseienaarskap, uitvoer, waardetoevoeging en diversifisering van tunaprodukte,
vaartuigeienaarskap en -bestuur, ontwikkeling van vaardighede vir skippers, bemanning en
landpersoneel.

(g)

Verhoging van die oorkoepelende transformasieprofiel van die vissery.

(h)

Nakoming van die Wet op Basiese Diensvoorwaardes 75 van 1995, die Wet op
Arbeidsverhoudinge 66 van 1995 en die Handelskeepvaartwet 57 van 1951.

5.

TOESTAAN VAN VISVANGREGTE
Visvangregte word ingevolge artikel 18 van die MLRA toegestaan. Tensy die Minister anders bepaal,
mag slegs Suid-Afrikaanse persone ingevolge artikel 18 van die MLRA regte verkry of hou. In hierdie
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vissery het die Minister nie haar regte uitgeoefen om persone van ander nasionaliteite toe te laat om
regte te verkry nie, wat beteken dat slegs Suid-Afrikaanse persone regte in hierdie vissery kan verkry
of hou.
5.1

Formaat van regtehouers
Met inagneming van die aard van bedrywighede en die toeganklikheid van hulpbronne, sal slegs die
volgende Suid-Afrikaanse persone vir ’n reg in die Tuna-Paallynvissery in ag geneem word:

5.2

(a)

Beslote korporasies (regsentiteit).

(b)

Maatskappye (regsentiteit).

Duur van regte
Met inagneming van die regtetoewysingsproses en die behoefte om belegging aan te moedig, sal
visvangregte in die Tuna-Paallynvissery vir ’n tydperk van 15 jaar toegeken word, waarna dit
outomaties sal eindig en na die staat terugval.

5.3

Oordrag van regte wat ingevolge hierdie beleid toegewys is
Ingevolge artikel 21 van die MLRA kan die Minister die oordrag van visvangregte as geheel of
gedeeltelik goedkeur. Regte wat ingevolge die MLRA in die vissery toegestaan word, mag egter nie
oorgedra word binne die eerste drie jaar nadat dit toegestaan is nie.

6.

EVALUERINGSKRITERIA
Aansoekers sal ingevolge die Algemene Beleid: 2021 op grond van hulle vorige betrokkenheid by
kommersiële visserye in drie vlakke (kategorie A, B en C) gekategoriseer word. Aansoeke sal
ingevolge ’n stel “uitsluitingskriteria” gesif word. Tellings sal daarna ingevolge ’n stel geweegde
“vergelykende balanseringskriteria” afsonderlik aan alle aansoekers toegeken word. ’n Afsnypunt sal
dan bepaal word om die suksesvolle aansoekers te kies en poging sal aan elke suksesvolle aansoeker
toegewys word.

6.1

Uitsluitingskriteria
Benewens die kriteria ten opsigte van die indiening van aansoeke en wesenlike gebreke wat in die
Algemene Beleid: 2021 beskryf word, sal die Gedelegeerde Owerheid, tensy buitengewone en
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dwingende omstandighede bestaan, aansoekers uitsluit wat versuim om aan die volgende vereistes
te voldoen:
(a)

Nakoming
Aansoekers, insluitend hulle direkteure, senior bestuur, aandeelhouers of lede (waar sodanige
aandeelhouding of ledebelang 10% oorskry) of skippers wie se visvangreg, lisensie of permit
ingevolge die MLRA, die regulasies of permitvoorwaardes opgeskort, teruggetrek, gekanselleer
of gewysig is, of op wie se bates ingevolge die Wet op die Voorkoming van Georganiseerde
Misdaad 121 van 1998 of die MLRA beslag gelê is, sal nie ’n Tuna-Paallynvisseryreg ontvang
nie.

(b)

Papierkwotas
Aansoeke wat geïdentifiseer word as dat dit kom van papierkwota-aansoekers soos in die
Algemene Beleid: 2021 omskryf word, sal uitgesluit word.

(c)

Fronting
Aansoekers wat betrek word by fronting soos in die Algemene Beleid: 2021 omskryf word, sal
uitgesluit word.

(d)

Niebenutting
Kategorie A-aansoekers wat versuim het om hulle Tuna-Paallynvisseryreg in die tydperk 2014
tot 2020 doeltreffend te benut en/of vir enige spesifieke seisoen nie ’n vangspermit afgehaal het
nie, sal uitgesluit word.
Doeltreffende benutting beteken die aktivering en uitreiking van ’n permit om kommersiële
visvangs vir tuna te onderneem deur middel van die paallynmetode, die ontskeping van vangste
en daaropvolgende indiening van vangsdata vir ten minste ses jaar gedurende die tydperk 2014
tot 2020.
Voorts sal daar van vorige Tuna-Paallynregtehouers verwag word om in dieselfde tydperk ten
minste 25 ton groot pelagiese spesies (tuna) vir elke visvangseisoen waarin hulle aktief was, of
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’n kumulatiewe vangs van ≥ 175 ton aan wal te gebring het. Kategorie B- en C-aansoekers sal
nie volgens vangsprestasie beoordeel word nie.
Daar moet op gelet word dat aansoekers wat op grond van een van die uitsluitingskriteria uitgesluit
is, steeds teen die balanseringskriteria geëvalueer sal word. Dit sal gedoen word om tellingkaarte vir
sodanige uitgesluite aansoekers op te stel.
6.2

Balanseringskriteria
Aansoekers sal geëvalueer word ingevolge die balanseringskriteria wat in die Algemene Beleid: 2021
uiteengesit word. Voorts sal die volgende kriteria wat spesifiek op die Tuna-Paallynvissery betrekking
het, in ag geneem word. Dit sal geweeg word om aansoeke te evalueer en assesseer:
(a)

Visvangprestasie
Prestasie ten opsigte van teikenspesies (slegs op kategorie A-aansoekers van toepassing).
Verhouding van teikenspesies (met ander woorde tuna) in die vangs oor die tydperk van 2014
tot 2020 sal as ’n bykomende balanseringskriterium in ag geneem word.

(b)

Data-indiening
Tydige en volledige indiening van vangsinligting (van toepassing op kategorie A-aansoekers).

(c)

Transformasie
(i)

Algehele transformasie (van toepassing op kategorie A-aansoekers). ’n Verbetering van
die transformasieprofiel sedert die vorige rondte van toewysings sal in ag geneem word.
Die volgende sal in ’n positiewe lig beskou word: gedemonstreerde toename in regteeienaarskap, bestuur, vaardige personeel (met ander woorde skippers, beamptes,
vangskippers, bevoegde bemanning) uit aangewese groepe, veral histories-benadeelde
persone (HBP’s), vroue, jongmense en mense wat met gestremdhede leef.

(ii)

Algehele transformasie (van toepassing op kategorie B-aansoekers). Die volgende sal in
ag geneem word: Transformasievlakke ten opsigte van eienaarskap, bestuur, vaardige
personeel (met ander woorde skippers, beamptes, vangskippers, bevoegde bemanning)
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uit aangewese groepe, veral HBP’s, vroue, jongmense en mense wat met gestremdhede
leef.
(iii)

Algehele transformasie (van toepassing op kategorie C-aansoekers) ten opsigte van
aangewese groepe, veral HBP’s, vroue, jongmense en mense wat met gestremdhede
leef.

(d)

Toegang tot ’n geskikte vaartuig
Aansoekers sal reg op toegang tot ’n geskikte vaartuig moet demonstreer (van toepassing op
kategorie A-, B- en C-aansoekers). Bewys in die vorm van eienaarskap, gedeeltelike
eienaarskap of vangsooreenkoms, tesame met die geldige Suid-Afrikaanse Maritieme
Veiligheidsowerheid

(SAMSA)

se

registrasiesertifikaat

en/of

’n

geldige

SAMSA-

veiligheidsertifikaat, Internasionale Maritieme-organisasie (IMO) se nommer (vir vaartuie met ’n
bruto tonnemaat van ≥ 100 BT) en foto’s van die vaartuig van bakboord en stuurboord, agter
en voor moet by die aansoek ingesluit word. Indien die aansoeker ’n koopooreenkoms
aangegaan het om ’n geskikte vaartuig te verkry indien die aansoek slaag, moet bewys van die
koopkontrak verskaf word. In die geval van ’n nuut geboude vaartuig moet die vaartuig se
planne, gedetailleerde kosteberekening van die vaartuigboumaatskappy en bewys van
finansiering verskaf word.
Geen visvangvaartuig onder ’n buitelandse vlag sal in hierdie vissery toegelaat word nie.
(e)

Nakoming
Indien die aansoeker, sy lede of sy direkteure, aandeelhouers, senior bestuur en skippers binne
die afgelope sewe jaar aan ’n oortreding skuldig bevind is (geringe oortredings) of
skulderkenningsboetes vir oortredings van die MLRA, die regulasies of permitvoorwaardes
betaal het, kan hulle aansoek gepenaliseer word. Aansoekers wat versuim om hierdie inligting
in hulle aansoek bekend te maak, kan dalk nie verder oorweeg word nie. Van toepassing op
kategorie A-, B- en C-aansoekers.
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(f)

Multisektorbetrokkenheid
Aansoekers in die Tuna-Paallynvissery (insluitend hulle beherende aandeelhouers en lede van
hulle uitvoerende bestuurspan) sal nie uitgesluit word van kommersiële visvangregte in ander
visvangsektore nie (van toepassing op kategorie A-, B- en C-aansoekers). Aansoekers sal
afsonderlik vir ’n reg in die ander visserysektore moet aansoek doen. Aansoekers wat beoog
om vir regte in veelvuldige visserysektore aansoek te doen, moet vaartuigspesifikasies en
beperkings in die onderskeie visserysektore in ag neem. Vaartuie word toegelaat om slegs
ingevolge een reg op ’n keer vis te vang.

(g)

Vertroue
Aansoekers wat op die oes van tuna-paallyn staatmaak vir ’n beduidende gedeelte (> 50%) van
hulle bruto jaarlikse inkomste sal voorkeur geniet bo aansoekers wat ’n inkomste uit bronne
buite die vissery verkry (van toepassing op kategorie A- en kategorie B-aansoekers).

(h)

Plaaslike ekonomiese ontwikkeling
Ten einde plaaslike ekonomiese ontwikkeling in ekonomies onderdrukte vissersdorpe te
bevorder, sal voorkeur gegee word aan aansoekers wat kies om hulle vangste by hawens buite
metropolitaanse gebiede te ontskeep en te verwerk (van toepassing op kategorie A-, B- en Caansoekers).

(i)

Werkskepping en volhoubare indiensneming
Vir kategorie A-aansoekers sal volhoubare indiensneming as gevolg van vorige toewysing van
langtermynvisvangregte in ag geneem word, en veral vir aansoekers wat werk geskep het en
die volgende aan hulle werknemers verskaf het:
(i)

Volhoubare werk wat aan die vereistes van die Wet op Basiese Diensvoorwaardes, die
Wet op Arbeidsverhoudinge en die Handelskeepvaartwet voldoen.

(ii)

Mediese fonds, pensioen, ekwiteit.

(iii)

Veilige werksomstandighede.

Voorts sal poste en volhoubare werk wat verskaf word per ton vis wat in die vorige langtermynregtetoewysingsperiode toegewys is, geëvalueer en in ag geneem word.
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Vir kategorie B-aansoekers sal poste wat geskep en volhoubare indiensneming wat verskaf
word as gevolg van die vorige toewysing van langtermynvisvangregte in ag geneem word, en
veral vir aansoekers wat die volgende aan hulle werknemers verskaf het:
(i)

Volhoubare werk wat aan die vereistes van die Wet op Basiese Diensvoorwaardes en
die Wet op Arbeidsverhoudinge voldoen.

(ii)

Mediese fonds, pensioen, ekwiteit.

(iii)

Veilige werksomstandighede.

Vir kategorie C-aansoekers sal poste wat geskep en volhoubare indiensneming wat verskaf
word as gevolg van enige sake-ontwikkeling wat met enige vorige sektor verband hou, in ag
geneem word, en veral vir aansoekers wat die volgende aan hulle werknemers verskaf het:
(i)

Volhoubare werk wat aan die vereistes van die Wet op Basiese Diensvoorwaardes en
die Wet op Arbeidsverhoudinge voldoen.

7.

(ii)

Mediese fonds, pensioen, ekwiteit.

(iii)

Veilige werksomstandighede.

POGINGTOEWYSING
Die teikenspesie van die Tuna-Paallynvissery vir hierdie toewysingsperiode sluit in die suidelike
langvin-tuna (Thunnus alalunga), geelvintuna (Thunnus albacares) en, in ’n mindere mate, grootoogtuna (Thunnus obesus), streeppenstuna (Katsuwonus pelamis) en suidelike blouvintuna (Thunnus
maccoyii) in. Ander byvangs- of nieteikenspesies sal toegelaat word (13.1 hieronder). Die jaarlikse
byvangsgewig van die byvangs of nieteikenspesies mag nie dié van die teikenspesies, oorskry nie.
Pogingtoewysing in die Tuna-Paallynvissery sal vorige vangste in verhouding tot die getal vaartuie en
die stapelstatus van beskikbare primêre teikenspesies in ag neem. Gegee dat Suid-Afrika se huidige
ICCAT-toewysing van die herstelde suidelike langvin-tunastapel 4 400 ton is, en ’n maksimum vangs
van 4 300 ton suidelike langvin-tuna per jaar deur minder as 100 vaartuie in die vorige regtetydperk,
asook die feit dat hierdie toewysing deur die Tuna-Paallyn- en Groot Pelagiese Langlynvissery gedeel
word, is daar beperkte moontlikhede om die poging in hierdie vissery uit te brei. Die Departement
beoog gevolglik om maksimum poging te verseker volgens die beskikbaarheid van die stapels soos
aangedui in die landtoewysing in ooreenstemming met paragraaf 4.2 van die Algemene Beleid oor die
Toewysing van Kommersiële Visseryregte 2021, wat ’n Totale Ontplooide Poging van 150 vaartuie in
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die sektor toewys. Aansoekers wat meer as een vaartuig nomineer, moet óf die vaartuie besit, óf ’n
wesenlike ekwiteit (meer as 50%) in die vaartuie hê.
Veelvuldige Tuna-Paallynregte op ’n enkele vaartuig word nie toegelaat nie.
Tien persent van die TOP is vir interne appèlle aan die Minister opsy gesit.
8.

NUWE TOETREDERS
Sover dit nuwetoetreder-aansoekers (kategorie C-aansoekers) betref, sal die Gedelegeerde Owerheid
aansoekers oorweeg wat beleggings in die vorm van vaartuie, vaste bates en bemarkingsinfrastruktuur
gemaak het. Nuwetoetreder-aansoekers sal ook moet demonstreer dat hulle die kennis, vaardighede
en vermoë (toegang tot ’n geskikte vaartuig) het om in die Tuna-Paallynvissery vis te vang. Tien
persent van die TOP is vir nuwetoetreder-aansoekers opsy gesit.

9.

GESKIKTE VAARTUIE
’n Geskikte vaartuig in die Tuna-Paallynvissery is ’n vaartuig wat:
(a)

’n Minimum SAMSA algehele lengte (LOA) van 10 meter het. Kleiner vaartuie (> 9 meter) sal
oorweeg word indien die aansoeker dit in die verlede in die Tuna-Paallynsektor gebruik het.

(b)

Deur SAMSA gesertifiseer is om ’n minimum bedryfstrek van meer as 40 seemyl te hê.

(c)

’n Funksionerende vaartuigmoniteringstelsel het op die tydstip wanneer daar om ’n
vaartuiglisensie aansoek gedoen word indien die aansoek slaag.

(d)

Met vries- of ysgeriewe toegerus is.

(e)

’n

Kommersiële

tunavisvangvaartuig

is.

Luukse

jagte,

ontspanningsvaartuie

of

ontspanningshuurvaartuie word nie toegelaat nie.
(f)

Nie ’n vaartuig is wat op die amptelike lys van negatiewe vaartuie (onwettig, ongerapporteer en
ongereguleer) van enige tRFMO-lys en/of verdrae gelys is nie.

(g)

Indien dit die eerste keer toegang tot die vissery verkry, spesifiek vir Tuna-Paallynvissery
toegerus word.

10.

BETALING VAN AANSOEK- EN REGTOEWYSINGSGELDE
Toepaslike gelde is ingevolge artikel 25 van die MLRA afsonderlik in die Staatskoerant No. 39451,
Volume No. 605 van 25 November 2015 gepubliseer.
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Die aansoekgeld is met indiening van die aansoek betaalbaar en is nieterugbetaalbaar.
Die regtoewysingsgelde is betaalbaar deur alle suksesvolle aansoekers binne 60 dae nadat die reg
toegestaan word.
11.

VOORLOPIGE LYS
Die Gedelegeerde Owerheid kan ’n voorlopige lys van suksesvolle aansoekers oor enige aspek met
betrekking tot ’n aansoek in hierdie vissery vir kommentaar uitreik.
Die Gedelegeerde Owerheid kan kommentaar versoek oor enige van die inligting wat deur ’n
aansoeker verskaf word, en aan die hand van die kommentaar wat ontvang is sy finale besluit neem.
Die Gedelegeerde Owerheid kan voorleggings oor die evaluering van die aansoeke hierin versoek
voordat ’n finale besluit geneem word.

12.

AANKONDIGING VAN BESLUITE
Die Gedelegeerde Owerheid moet, nadat finale besluite oor die aansoeke geneem is, alle aansoekers
oor die uitkoms van hulle individuele aansoeke inlig en spesifieke redes vir sodanige besluit verskaf.
Die algemene redes vir besluite in ’n spesifieke vissery sal gepubliseer word en alle aansoekers inlig
oor hoe die besluite geformuleer en geneem is. Die algemene redes moet ’n bylae insluit wat die
tellings uiteensit wat deur al die aansoekers in die Tuna-Paallynvissery behaal is.

13.

BESTUURSMAATREËLS
Hieronder verskyn ’n lys van die Departement se vernaamste náregtetoewysing-bestuursmaatreëls vir
die Tuna-Paallynvissery.

13.1 Vernaamste regulatoriese maatreëls
Dit sal van toepassing wees op die oes van groot pelagiese spesies in die Atlantiese en Indiese
Oseaan en sal jaarliks hersien word en is onderhewig aan verandering deur die Departement, met
inagneming van goedgekeurde en aanvaarde BBM’s deur tRFMOs en op aanbeveling van die
Wetenskaplike Werksgroep vir Groot Pelagiese Vis en Haaie en die Werksgroep vir die Bestuur van
Groot Pelagiese Vis.
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Atlantiese Oseaan
Suidelike langvin-tuna:
ICCAT het ’n vangsperkstelsel vir CPC’s in
plek.

Indiese Oseaan
Suidelike langvin-tuna:
Geen landtoewysings nie. Geen vangsperke vir
regtehouers nie.

Geen individuele vangsperke geld vir
regtehouers in die Tuna-Paallynsektor nie.

Daar moet op gelet word dat die IOTC tans
besig is met ’n proses om visvangregte in die
IOTC-gebied van bevoegdheid toe te wys en
sodra dit afgehandel is, sal vangsperke
dienooreenkomstig toegewys word.

Die Departement sal egter die vangste
moniteer ten einde nie die landtoewysing te
oorskry nie.
Tropiese tunas (geelvin, grootoog en
streeppens):
Geen landtoewysings nie. Geen vangsperke
vir regtehouers nie. Daar moet egter op gelet
word dat omdat hierdie spesies oorbevis word
en aan oorbevissing onderhewig is, kan die
vermindering van vangste in ooreenstemming
met ICCAT-aanbevelings toegepas word.
Suidelike blouvintuna:
Die Tuna-Paallynsektor moet ’n gedeelte van
die suidelike blouvintuna ontvang, wat
gelykop verdeel moet word tussen die
regtehouers wat ’n bevestigde belang by die
vangs en ontskeping van suidelike
blouvintuna het. Individuele verdeling hang af
van die CCSBT-landtoewysing wat aan SuidAfrika toegestaan word.

Tropiese tunas (geelvin, grootoog en
streeppens):
Geen landtoewysings nie. Geen vangsperke vir
regtehouers nie. Daar moet op gelet word dat
die IOTC tans besig is met ’n proses om
visvangregte in die IOTC-gebied van
bevoegdheid toe te wys en sodra dit
afgehandel is, sal vangsperke
dienooreenkomstig toegewys word.
Suidelike blouvintuna:
Die Tuna-Paallynsektor moet ’n gedeelte van
die suidelike blouvintuna ontvang, wat gelykop
verdeel moet word tussen die regtehouers wat
’n bevestigde belang by die vangs en
ontskeping van suidelike blouvintuna het.
Individuele verdeling hang af van die CCSBTlandtoewysing wat aan Suid-Afrika toegestaan
word.

Regtehouers sal hulle belang by die vangs en
ontskeping van suidelike blouvintuna moet
bevestig. Die bevestigde Regtehouers moet
registreer deur hulle besonderhede aan die
Departement te verskaf deur ’n
registrasievorm in te vul en by die CCSBTsekretariaat in te dien.
Pelagiese haaie:
Die Tuna-Paallynvissery sal nie toelaat dat
enige pelagiese haaispesies gevang en/of

Regtehouers sal hulle belang by die vangs en
ontskeping van suidelike blouvintuna moet
bevestig. Die bevestigde Regtehouers moet
registreer deur hulle besonderhede aan die
Departement te verskaf deur ’n registrasievorm
in te vul en by die CCSBT-sekretariaat in te
dien.
Pelagiese haaie:
Die Tuna-Paallynvissery sal nie toelaat dat
enige pelagiese haaispesies gevang en/of
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ontskeep word nie.
Byvangs of nieteikenspesies:
Die Tuna-Paallynvissery sal toegelaat word
om snoek (Thyrsites atun), geelstert (Seriola
lalandi) (vangsperk van 10 per persoon per
vaart), olievis (Ruvettus pretiosus), engelvis
(Brama brama), oseaanpylinkvis en dorado
(Coryphaena hippuris) te vang.
Visvang met lewendige aas:
Bedrywighede sal gereguleer word deur ’n
voorkomende boonste vangsbeperking
(VBVB) per jaar van behoue vis (gekombineer
vir slegs ansjovis en rooioog (rondeharing)),
afhangend van wetenskaplike advies.

ontskeep word nie.
Byvangs of nieteikenspesies:
Die Tuna-Paallynvissery sal toegelaat word om
snoek (Thyrsites atun), geelstert (Seriola
lalandi) (vangsperk van 10 per persoon per
vaart), olievis (Ruvettus pretiosus), engelvis
(Brama brama), oseaanpylinkvis en dorado
(Coryphaena hippuris) te vang.
Visvang met lewendige aas:
Bedrywighede sal gereguleer word deur ’n
voorkomende boonste vangsbeperking (VBVB)
per jaar van behoue vis (gekombineer vir slegs
ansjovis en rooioog (rondeharing)), afhangend
van wetenskaplike advies.

13.2 Oordrag van kommersiële visvangregte en/of aandele en/of ledebelang
Regtehouers in hierdie sektor moet die Beleid vir die Oordrag van Kommersiële Visvangregte of Regte
of Gedeeltes daarvan (die Oordragbeleid) in ag neem wanneer hulle visvangregte en/of aandele en/of
ledebelang oorgedra word.
13.3 Konsolidering van regtehouers
Ná die toewysing van kommersiële visvangregte vir 15 jaar in hierdie vissery sal die Departement die
konsolidering van die getal regtehouers wat in die vissery aktief is, fasiliteer.
13.4 Ekostelselbenadering tot visserye
Hierdie vissery sal in ooreenstemming met die ekostelselbenadering tot visserye (EBV) bestuur word.
Die EBV is ’n holistiese benadering wat die gesondheid van ’n ekostelsel in stand hou of verbeter en
die uiteenlopende samelewingsbehoeftes en -waarde balanseer. Hierdie benadering omskryf ook die
ekostelsel in sy breedste betekenis en sluit ekologiese, maatskaplike, ekonomiese en beheerstelsels
in.
13.5 Waarnemer ter see en landgebaseerde monitering
Die Departement beskou ’n landgebaseerde moniteringsprogram tans as die geskikste program om
bykomende data oor die vissery in te samel. Dekking deur ’n aanboordwaarnemer of elektroniese
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monitering (EM) kan verpligtend raak en suksesvolle aansoekers sal daarvoor verantwoordelik wees
om die verwante koste te dra. Die Departement sal met regtehouers en bedryfsverenigings saamwerk
om monitering ter see, aflaai (bepaling van spesiesamestelling) en datavaslegging deur die gebruik
van tegnologie (kameras) moontlik te verbeter en te outomatiseer.
13.6 Gesamentlike bestuur
Die Departement verkies om met erkende bedryfsverenigings ten opsigte van die medebestuur van
die vissery saam te werk.
14.

PERMITVOORWAARDES
Permitvoorwaardes vir hierdie vissery sal jaarliks uitgereik word. Die permitvoorwaardes sal bepaal
word ná oorlegpleging met die suksesvolle aansoekers in hierdie vissery en sal hersien word soos
en wanneer dit nodig mag wees. Toepaslike BBM’s van die tRFMO’s vir tuna en tuna-agtige spesies,
maar nie beperk tot CCSBT, ICCAT en IOTC nie, sal by die finale permitvoorwaardes geïnkorporeer
word.

15.

Monitering en evaluering van die beleid
Die

Departement

sal

die

beleid

moniteer

en

evalueer

deur

’n

aantal

formele

prestasiemetingsoefeninge vir die duur van die tydperk van 15 jaar in te stel. Daar word in die
vooruitsig gestel dat die eerste stel prestasiemetingsoefeninge ná sewe jaar sal plaasvind.
Hoewel die Departement die presiese kriteria waarteen regtehouers gemeet sal word ná die toewysing
van kommersiële visvangregte – en nadat daar met regtehouers oorleg gepleeg is – sal finaliseer, kan
die volgende breë prestasieverwante kriteria gebruik word:
(a)

Transformasie.

(b)

Belegging in vaartuie, fabrieke en vistuig.

(c)

Volhoubare benutting.

(d)

Tunavangsprestasie.

(e)

Voldoening van byvangsversagting aan toepaslike wette en regulasies.

(f)

Nakoming van toepaslike wette, regulasies en BBM’s.

(g)

Tydige en volledige verslagdoening oor vangste en ander inligting soos van toepassing.
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Navorsing en deurlopende monitering deur die Departement sowel as belanghebbers sal ’n belangrike
rol speel om gapings, swakhede en tekortkominge in die beleide en implementering daarvan te
identifiseer. Suid-Afrika is nie immuun teen die negatiewe impak van klimaatsverandering op
visseryhulpbronne en gemeenskappe wat van visserye afhanklik is vir hulle heenkome nie. Die impak
van klimaatsverandering kan hanteer word deur aanpassings- en versagtingsmaatreëls in die
visvangsektor te aanvaar. Navorsing en deurlopende monitering deur die Departement sowel as
belanghebbers sal ’n belangrike rol speel om gapings, swakhede en tekortkominge in bestaande
visserybeleide en bestuursmaatreëls te identifiseer.
Suid-Afrika het die nasionale plan van aksie vir die bewaring en bestuur van haaie (NPOA-Haaie) en
die nasionale plan van aksie vir die vermindering van die toevallige vangs van seevoëls in
langlynvisserye (NPOA-Seevoëls) gepubliseer. Die NPOA-haaie en NPOA-Seevoëls is onder andere
van toepassing op die visserye wat haaie en seevoëls as geteikende spesies of niegeteikende spesies
(byvangs) vang en ontskeep. Ten einde die optimale benutting en ekologies volhoubare ontwikkeling
van lewende mariene hulpbronne te bewerkstellig, sal Suid-Afrika die NPOA-haaie aksieplan in al die
geïdentifiseerde visserye implementeer om te verseker dat die ekostelsel beskerm is en dat
visvangstrategieë met die beginsels van biologiese volhoubaarheid en rasionele langtermynekonomiese gebruik ooreenstem.
Die doel van prestasiemeting sal wees om te verseker dat daar aan die doelwitte van hierdie finale
beleid voldoen word.
16.

Oortredings
Die Departement kan ingevolge artikel 28 van die MLRA regstappe en/of siviele of strafregtelike
verrigtinge instel teen enige regtehouer wat enige voorwaarde oortree op grond waarvan die reg
toegestaan is. Hierdie oortredings sluit in:
(a)

’n Regtehouer wat sonder ’n redelike verduideliking versuim om sy Tuna-Paallynvisseryreg vir
enige twee opeenvolgende visvangseisoene te benut oor die termyn waarvoor die reg
toegestaan is;
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(b)

’n Verbreking deur die regtehouer of sy werknemers (hetsy permanent, voltyds of deeltyds), sy
kontrakteurs, agente, adviseurs en die skipper van die vaartuig van die bepalings van die MLRA,
die MLRA-regulasies, permitvoorwaardes, die Oordragbeleid en ander verwante wette wat by
die permitvoorwaardes ingesluit word; en

(c)

’n Regtehouer wat versuim om aan die doelstellings van hierdie beleid te voldoen, soos in die
prestasiemoniteringsoefening geïdentifiseer word.

17.

HERROEPING
Hierdie Beleid oor die Toewysing en Bestuur van Kommersiële Visvangregte in die TunaPaallynvissery: 2021 herroep die Beleid oor die Toewysing en Bestuur van Kommersiële Visvangregte
in die Tuna-Paallynvissery: 2013.

EINDE
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DEPARTEMENT BOSBOU, VISSERYE EN DIE OMGEWING

BELEID VIR DIE TOEWYSING EN BESTUUR VAN KOMMERSIËLE VISVANGREGTE IN DIE
KOMMERSIËLE TRADISIONELE LYNVISSEKTOR: 2021

HIERDIE BELEID MOET SAAM MET DIE ALGEMENE BELEID OOR DIE TOEWYSING VAN
KOMMERSIËLE VISVANGREGTE: 2021 EN DIE BELEID OOR DIE OORDRAG VAN
KOMMERSIËLE VISVANGREGTE GELEES WORD
(beskikbaar by www.dffe.gov.za)
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1.

INLEIDING
Hierdie beleid oor die toewysing en bestuur van visvangregte in die kommersiële tradisionele
lynvisbedryf word deur die Minister van Bosbou, Visserye en die Omgewing (die Minister) uitgereik
en word die “Beleid oor die Toewysing en Bestuur van Kommersiële Tradisionele Lynvisvangregte:
2021” genoem. Hierdie beleid moet saam met die Algemene Beleid oor die Toewysing van
Kommersiële Visvangregte: 2021 (die Algemene Beleid: 2021) en die Beleid oor die Oordrag van
Kommersiële Visvangregte gelees word.
Die Minister het ingevolge artikel 79 van die Wet op Lewende Mariene Hulpbronne 18 van 1998
(die MLRA) die mag om visvangregte toe te staan wat in artikel 18 van die MLRA vervat word, aan
senior amptenare van die Departement van Bosbou, Visserye en die Omgewing (die Departement)
gedelegeer.
Hierdie beleid sit die doelwitte, kriteria en oorwegings uiteen wat die toewysing van visvangregte
in die Kommersiële Tradisionele Lynvissery sal lei. Hierdie beleid sal die Gedelegeerde Owerheid
met die neem van besluite oor aansoeke in hierdie vissery lei.

2.

PROFIEL VAN DIE VISSERY
Die definisie van lynvisvangs in Suid-Afrika is die vangs van ’n vis met ’n hoek en lyn, maar sluit
die gebruik van langlyne uit – lynvisvangs word beperk tot ’n maksimum van 10 hoeke per lyn, of
dit in die hand gehou of aan ’n stok is.

2.1

Geskiedenis van die tradisionele lynvissery
Die oorsprong van bootgebaseerde lynvissery kan na die 1500’s teruggespoor word. In 1652 het
die Hollandse administrasie beperkings op die vissery geplaas en die bedryf het stadig ontwikkel,
ten spyte van die oorvloed vis. In 1795 is alle beperkings onder die nuwe Britse regering gelig, en
dit het teen die middel-1800’s gelei tot ’n florerende lynvisbedryf wat uit roei- en seilbote bedryf is.
Teen die begin van die 20ste eeu het visvangste om die Kaap reeds aansienlike afmetings
aangeneem (tussen 0,12 en 0,37 bote per kilometer kuslyn). Die skerp toename in visvangpogings,
tegnologiese vordering soos eggopeilingstoerusting, nylonlyne, gemotoriseerde skibote op
sleepwaens, die konstruksie van kleinboothawens en boothellings, en die immer toenemende
onttrekking van lynvis deur ander vlote het in die laaste kwartaal van die 20ste eeu tot erge
oorbevissing van die meeste lynvisbevolkings gelei.
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Eerste pogings om die kommersiële lynvissektor te bestuur, dateer terug na 1940 met die instelling
van die perke vir minimum groottes in reaksie op die bevolkingsafname van sommige spesies wat
waargeneem is. Op ongeveer dieselfde tydstip is sleepbare skibote bekend gestel en die
bootgebaseerde ontspanningsektor het vinnig uitgebrei. Die behoefte aan bestuur het duidelik
geword en die minister verantwoordelik vir omgewingsake het in 1984 ’n Nasionale Mariene
Lynviskomitee (NMLK) aangestel om bestuursvoorstelle vir die Suid-Afrikaanse lynvissery te
ontwikkel. In 1985 is die lynvissery formeel erken, vangsopgawes is verpligtend gemaak vir
kommersiële vissers en ’n stel vangsperke is ingestel. Beperkings en beheermaatreëls wat by die
1985-bestuursraamwerk ingesluit is, was kommersiële visvanglisensies (voltydse A-kategorie en
deeltydse B-kategorie) en hersiene perke vir minimum grootte wat met grootte by volwassenheid
gelyk gestel is. Die bestuursraamwerk het hersiene perke vir minimum grootte, daaglikse
getalbeperkings, geslote seisoene, ’n kommersiële verbod op sekere spesies, en die bevriesing
van die kommersiële poging op die 1984-vlak ingesluit. Hoewel die basiese lewensgeskiedenis
van ’n paar belangrike spesies bestudeer is, bly die meeste daarvan onbekend. Ten tye van die
implementering daarvan het die beperkte wetenskaplike data wat beskikbaar was, beteken dat
talle getalbeperkings te groot en groottebeperkings ontoepaslik was, en dit het nie enige tasbare
beskerming gebied nie. Daar was ook min inligting oor die grootte en groeitempo van talle lynvisse
in Suid-Afrika bekend.
Verskillende bestuursvereistes tussen die kommersiële en ontspanningsektor het uiteindelik
daartoe gelei dat die NMLK in 1990 deur die nuut gestigte en onafhanklike Suid-Afrikaanse
Mariene Lynvisbestuursvereniging (SAMLBV) vervang is. Deur ’n kanaal vir onderhandelinge
tussen die verteenwoordigers van alle sektore te verskaf, was die bestuursmaatreëls wat
geïmplementeer is weer ’n kompromis tussen botsende sienings van hierdie sektore. Dit het
dikwels tot wydverspreide ontevredenheid onder vissers uit verskillende sektore gelei.
Die bestuursraamwerk het ook voorsiening gemaak vir ’n verdeling van die spesies in kategorieë
wat op klaarblyklike ontginningskwesbaarheid gegrond was (met ander woorde kwesbaarder
rifspesies en skoolspesies wat ’n groter herstelvermoë het). Ten spyte van die beperkings wat
ingestel is, het die vangkoerse van talle spesies verder gedaal en stapelevaluerings het daarop
gedui dat die migrerende spesies wat veronderstel is om ’n groter herstelvermoë te hê, baie erg
oorontgin word. Navorsingsopnames het getoon dat die regulasies versuim om ’n wesenlike mate
van hulpbronbeskerming te bied. Daar word aangevoer dat die beperkings self nie beperkend was
nie, of dat dit swak toegepas is. As gevolg van krimpende stapels en die toenemende vraag na
toegang tot die vissery, was ’n wesenlike hersiening van die bestuursprosedure nodig om
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moontlike stapelineenstorting te voorkom. In Desember 2000 het die Minister van Omgewingsake
en Toerisme kennis geneem van die kritieke status van talle lynvisstapels en verklaar dat die
lynvishulpbron in ’n noodtoestand was, soos in die Wet op Lewende Mariene Hulpbronne (MLRA,
Wet 18 van 1998) bepaal word. Poging is met 70% verminder tot die huidige 455 vaartuie en 3
450 bemanningslede wat in die Langtermyn-regtetoewysings- en Bestuursproses van 2005/2006
(LTRAMP 2005) toegewys is. Die stokvis- en tunakomponente is in afsonderlike sektore ontwikkel
en groot dekbote met oornagvermoëns is uit die vissery verwyder. Om die stapels wat ineengestort
het, te herbou en om ’n volhoubare vlak van benutting te bereik, is ’n Lynvisbestuursprotokol (LBP)
in 1999 as basis vir regulasies in die lynvissery oor kwantifiseerbare verwysingspunte ontwikkel.
’n Omvattende stel spesie-spesifieke bestuursplanne is ontwikkel en regulasies ten opsigte van
spesies wat hoofsaaklik deur ontspanningsvissers gevang word, is bekend gestel. Ten spyte van
hierdie dapper maatreëls het lynvissery voortgegaan om ten opsigte van vangste en formele
deelnemers te krimp. Hoewel onlangse stapelevaluerings (Lynvis- Wetenskaplike Werksgroep
2017) op ’n herstel in sommige van die vernaamste lynvisbevolkings dui, is Kommersiële
Tradisionele Lynvissery steeds ’n arbeidsintensiewe aktiwiteit met ’n lae inkomste, op die rand van
ekonomiese lewensvatbaarheid, aangesien lynvissers met die bodemtreil-, langlynhaai-,
handlynstokvis-, pylinkvis- en garnaaltreilvangssektor, asook kleinskaalse, tussentydseverligtingen onwettige ontspanningsoperateurs moet meeding wanneer hulle hulle vangste verkoop.
2.2

Lynvisbestuur en jongste visseryprofiel
Die drie sektore van die lynvissery (kommersieel, kleinskaal en ontspanning) het saam toegang
tot mariene hulpbronne naby die kus, en by tye ding hulle om dieselfde spesies mee.
Die huidige Kommersiële Tradisionele Lynvissery word bedryf vanaf toegangspunte langs die hele
kus – vanaf Port Nolloth tot by Richardsbaai. Die meeste van die huidige lynvisvaartuie is skibote
wat met sleepwaens gesleep kan word en by verskillende toegangspunte – vanaf boothellings, en
selfs vanaf die strand – te water gelaat kan word. Tradisionele verplasingstipe vaartuie (“chuckies”)
word steeds in sommige vissergemeenskappe soos Arniston en Kalkbaai gebruik. Hierdie bote het
hawens nodig en kan nie so ver en so vinnig soos die sterk skibote vaar nie.
Die kleinskaalse sektor is wettig geskep om erkenning te gee aan daardie vissers wat van lewende
mariene hulpbronne afhanklik is vir direkte voedselsekuriteit – gewoonlik arm kusgemeenskappe
of diegene wat eenvoudige tradisionele visvangmetodes gebruik. Daar is ’n geraamde 30 000
kleinskaalse vissers aan die Suid-Afrikaanse kuslyn bedrywig, van wie 85% lynvis vang.
Kleinskaalse vissers is formeel in koöperasies georganiseer wat konsentreer op ’n “mandjie”
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spesies, wat lynvis insluit. Die eerste kleinskaalse koöperasie is in September 2018 in Port Nolloth
bekend gestel. Meer as 300 gemeenskappe in die vier kusprovinsies is as kleinskaalse
visvanggemeenskappe geïdentifiseer. Hierdie gemeenskapskoöperasies sal kleinskaalse
visvangregte vir 15 jaar gegee word en elkeen sal toegang kry tot ’n “mandjie” spesies wat op hulle
behoeftes en ligging aan die kus gebaseer is. Aangesien hierdie spesies met ander visserye
gedeel word en identies is aan dié van die tradisionele lynvissery vir die bootgebaseerde
komponent van die kleinskaalse vissery, word vaartuig- en bemanningspogingtoewysings aan
kleinskaalse koöperasies in die oorkoepelende Lynvis- Totale Ontplooibare Poging bepaal.
Die ontspanningslynvissery (insluitend die landgebaseerde sektor) het verreweg die grootste getal
deelnemers (> 450 000) van alle visserysektore in Suid-Afrika en het gevolglik groot sosioekonomiese waarde. Dit is veral belangrik vir kusstreke wat van die toerismebedryf afhanklik is,
maar ook vir bedrywe wat met klein vaartuie, buiteboordenjins, vistuig en aas geassosieer word.
Die Kommersiële Tradisionele Lynvissery word in drie verskillende bestuursones verdeel: sones
A tot C – onderskeidelik Port Nolloth tot by Kaap Infanta, Kaap Infanta tot by Port St Johns, en
Port St Johns tot by Kosibaai. Die drie sones het verskillende visseryprofiele ten opsigte van
bedrywighede en teikenspesies. Sone A het verreweg die grootste getal deelnemers as gevolg
van die beskikbaarheid van Kaapse snoek, Thyrsites atun, die spesie wat in sommige jare meer
as die helfte van die hele lynvisvangs uitmaak. Sone B en sone C is van ’n groter verskeidenheid
spesies afhanklik. Die oormatige visvangdruk wat oor dekades heen op hierdie vissery geplaas is,
het sommige lynvisbevolkings tot buitengewoon lae vlakke verminder. Produktiwiteit en gevolglik
jaarlikse vangste word erg benadeel, met negatiewe gevolge vir werkskepping, toerisme en
voedselsekerheid. Hierbenewens is die risiko van stapelineenstorting, soos reeds gebeur het met
sommige spesies wat voorheen van die vernaamste teikens van die vissery in sone B en C was,
soos die vier-en-sewentig, die dageraad en die rooisteenbras, hoog. Die vermindering in poging
en die skeiding van sektore wat groot dekbote met oornagvermoë gebruik, het vangste
gestabiliseer en sommige van die primêre teikenspesies toon tekens dat hulle herbou. Dit is egter
kommerwekkend dat hoë vlakke van onwettige visvangs (visvang binne beskermde mariene
gebiede, nienakoming van grootte- en getalbeperkings) en die tussentydse verligtingsmaatreëls
(~1 000 bykomende vissers) die herstel van talle stapels wat van plaaslike belang is, kniehalter.
Ongereguleerde ontspannings- en kleinskaalse visvangpogings en die hoë vlakke van vangs- en
byvangs van lynvis in ander visserye stel verder die volhoubaarheid van hierdie vissery in gevaar.
Die volhoubaarheid van die Suid-Afrikaanse lynvissery is intrinsiek aan die bestuur daarvan, en
die Lynvisbestuursprotokol (LBP) het duidelike doelwitte om die lynvishulpbronne van Suid-Afrika
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te bestuur om die billike en optimale volhoubare benutting van hierdie hulpbronne te verseker. Die
spesifieke doelwit van die LBP ten opsigte van die bepaling van die jaarlikse vangs- en
pogingvlakke is om aktief die herstel van oorbenutte lynvisstapels te fasiliteer, en om sodanige
stapels op optimale produksievlakke te handhaaf.
Die Kommersiële Tradisionele Lynvissery word tans deur middel van pogingtoewysing bestuur.
Veranderings in die visserydinamika die afgelope paar jaar (insluitend die bekendstelling van die
kleinskaalse sektor, tussentydse verligting, verhoging van die byvangs van lynvis deur die
treilvisserye en onsekerheid oor die omvang van vangste in die ontspanningsektor) en
veranderinge in die evalueringsmetodologie noodsaak die bywerking van die vasstelling en
bestuur van poging in die lynvissery. Die basislynpoging vir die tradisionele vissery word deur die
getal vaartuie per bestuursone bepaal. Om rekenskap te gee van die verskil in visvangvermoë
onder die verskillende lynvisvaartuie word die poging met verwysing na “standaard”-vaartuie
gegee. ’n Vaartuig met die gestandaardiseerde visvangvermoë van 1 word as ’n medium-grootte
lynvisvaartuig met ’n bemanning van sewe omskryf. Die onderliggende berekenings word op
langtermynvangsdata gegrond en word in elke jaarlikse dokument met wetenskaplike
aanbevelings verskaf. Benewens die beperkings op poging, word individuele spesies met
beperkings op vangs, grootte en area bestuur, asook geslote seisoene, aan die hand van
wetenskaplike aanbevelings deur die Lynvis- Wetenskaplike Werksgroep. Hierdie uitsetbeperkings
het ook op die ontspannings- en kleinskaalse sektor betrekking. ’n Hersiening van sommige van
hierdie beperkings is afgehandel en die verandering van hierdie beperkings is deur die
Gedelegeerde Owerheid in die Staatskoerant gepubliseer, maar die lang omkeertye met die
verandering van hierdie bestuursmaatreëls het in die verlede die doeltreffendheid daarvan in
gedrang gebring.
2.3

Teikenspesie-inligting en hulpbronevaluering
Spesies wat die teiken van die lynvissery is, toon uiteenlopende lewensgeskiedenisstrategieë,
insluitend talle eienskappe wat veroorsaak dat bevolkings besonder kwesbaar is vir oorbevissing
of stadig is om te herstel, insluitend ’n lang lewensduur (> 20 jaar), estuariumafhanklikheid,
geslagsverandering en skolinggedrag. Talle van die spesies is endemies aan Suid-Afrika en word
nie met ons kusbure gedeel nie. Teikenspesies sluit rifvisse (byvoorbeeld roman en slinger),
kusmigrante (byvoorbeeld geelbek en donker kabeljou) en nomadiese visse (byvoorbeeld snoek
en geelstert) in. Lynvisse is tipies predatore en sluit ’n aantal van die groot roofvisse (met ander
woorde haaie, klipkabeljou, rooisteenbras, ens.) in. Hoewel lynvissers meer as 200 spesies vang,
bestaan 90% van die huidige vangs uit slegs agt spesies (snoek, geelstert, silwerkabeljou,
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geelbek, silwervis, hottentot, slinger en santer). Die meeste lynvisspesies word nie uitsluitlik deur
die lynvissery gevang nie, maar kan belangrike komponente uitmaak van die vangs of byvangs
van ander visserye, insluitend die tuna-paal-, stokvis-handlyn-, bodemhaai-langlyn- en treilvissery.
Stapelevaluerings wat in die middel-1990’s gedoen is, het getoon dat die meeste lynvisstapels wat
kommersieel ontgin is, erg uitgedun is of ineengestort het. Die stapels wat die swaarste getref is,
was die rifvisse wat lank leef en stadig is om seksuele volwassenheid te bereik, byvoorbeeld die
dageraad (Chrysoblephus cristiceps), en dié wat kuitskietskole vorm, soos die vier-en-sewentig
(Polysteganus undulosus) en rooisteenbras (Petrus rupestris), maar kusmigrante soos die donker
kabeljou (Argyromus japonicus) en geelbek (Atractoscion aequidens), wat tydens belangrike
lewenstadiums soos met kuitskiet voorspelbare skole vorm, het ook ineengestort. Die enigste
uitsonderings op hierdie ineenstortings was die meer lewenskragtige pelagiese nomadiese
spesies soos snoek (Thyrsites atun) en geelstert (Seriola lalandi), wie se onvoorspelbare ligging
dit moeiliker maak om op hulle te fokus, en die feit dat hulle vinniger groei, maak die herstel van
stapels vinniger. Die agt primêre teikenspesies van die tradisionele vissery (wat saam meer as
70% van die vangs per bestuursarea uitmaak) word gemiddeld elke sewe jaar omvattend
geëvalueer. Evaluerings word slegs vir hierdie spesies gedoen omdat hulle die basis vir die
pogingtoewysing per area uitmaak. Die jongste evaluerings is in 2017 gedoen en dui daarop dat
vyf van die agt spesies optimaal benut word, terwyl twee spesies, die silwerkabeljou en die
geelbek, erg oorbenut word.
Ander lynvisspesies wat plaaslik belangrik is, word minder dikwels geëvalueer, maar veranderinge
in hulle bevolkings word gemoniteer deur verandering in die vangs per poging, groottefrekwensie,
vangs en gestandaardiseerde bodemopname-indekse te ontleed. Evaluerings wat in 2019 gedoen
is van die twee belangrikste haaispesies wat in sone A en B deur die lynvissery gevang is, die
hondhaai en die vaalhaai, dui daarop dat hierdie spesies tans erg oorbevis word en in die geval
van die vaalhaai. Die evaluering van ’n aantal rifverwante spesies dui daarop dat sommige van
hulle soos die blouhottentot tekens van herstel toon, terwyl ander soos die dageraad,
rooisteenbras en vier-en-sewentig ineengestort het. Inligting oor stapelstatus en bestuursraad oor
individuele spesies is in die jaarlikse aanbeveling van die Lynvis- Wetenskaplike Werksgroep
vervat.
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3.

TOEWYSINGSBEGINSELS VIR VISVANGREGTE
Hoewel sommige spesies tekens van herstel toon, verminder lynvishulpbronne as geheel steeds
as gevolg van oorbenutting of mededinging deur ander visserye (LSWG TOP 2021). Gevolglik
gaan die lynvissery voort om af te neem ten opsigte van vangste en getal deelnemers. ’n
Beduidende getal vorige regtehouers het in hierdie tydperk swak presteer en slegs 67% van
regtehouers het enige vangsprestasie getoon. Lynvisvangste het voortgegaan om te daal vanaf
meer as 12 000 ton tot ’n nuwe laagtepunt van ongeveer 5 000 ton, wat daarop dui dat die vissery
in sy huidige toestand sukkel om ekonomies lewensvatbaar te bly. Die oorkoepelende beginsel vir
die toewysing van lynvisregte is om die beskikbare lynvishulpbronne in die drie bestuursareas toe
te wys aan tradisionele lynvissers wat regstreeks van die hulpbron afhanklik is en dit as hulle
hoofbron van inkomste benut. Die lynvissery is 60% in swart besit, maar oorkoepelende
transformasievlakke is baie hoër, aangesien die meerderheid van die bemanning en randwerkers
swart is. Die betrokkenheid van vroue (6%) by lynvissery-eienaarskap moet aansienlik versterk
word en die vissery het, ten spyte van die relatief lae beleggingskoste, ’n baie klein persentasie
van jong regtehouers (7%).
Die 2021-regtetoewysing sal voortbou op die ervaring van die laaste twee rondtes van toewysings
en sal die volgende in ag neem:
(a) Die beskikbaarheid, grootte en huidige stapelstatus van die primêre lynvisspesies in die drie
bestuursareas.
(b) Die vangsprestasie van die vissery in die drie bestuursareas tydens die laaste drie
toewysings.
(c) Die tipe, getal en grootte van vaartuie wat tydens vorige toewysings gebruik is.
(d) Die oorvleueling met ander visserye ten opsigte van teiken- en byvangsspesies en
vaartuigbenutting.
(e) Die ekonomiese lewensvatbaarheid van die vissery.
(f) Kruissektorbetrokkenheid.
(g) Die transformasieprofiel van die vissery, veral ten opsigte van vroue en die jeug.
(h) Vaardigheidsontwikkeling en professionalisering van landpersoneel, skippers en bemanning.
(i) Opheffing van tradisionele lynvisvangsgemeenskappe.
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4.

DOELWITTE
Hierdie beleid erken die behoefte om die optimale, langtermyn- en regverdigbare gebruik van
lewende mariene hulpbronne te verseker ten einde volhoubare ontwikkeling van die visvangsektor
te verseker om inklusiewe ekonomiese groei te bewerkstellig, om die doelwitte en beginsels in artikel
2 van die MLRA deur die Lewende Mariene Hulpbronnefonds (MLRF) te bereik en volhoubare
indiensneming te skep wat met die ontwikkelingsdoelwitte van die nasionale regering ooreenstem.
Ingevolge die Wet op Lewende Mariene Hulpbronne, 1998, is die verantwoordelike owerhede verplig
om optimale benutting en ekologies volhoubare ontwikkeling van lewende mariene hulpbronne te
bewerkstellig; lewende mariene hulpbronne vir huidige en toekomstige geslagte te bewaar;
voorkomende benaderings ten opsigte van die bestuur en ontwikkeling van mariene hulpbronne toe
te pas; lewende mariene hulpbronne te benut om ekonomiese groei, mensehulpbronontwikkeling,
kapasiteitsbou binne visserye en marikultuursektore, werkskepping en ’n gesonde ekologiese
balans te bereik wat met die ontwikkelingsdoelwitte van die nasionale regering ooreenstem; die
ekostelsel as geheel te beskerm, insluitend spesies wat nie vir ontginning geteiken word nie;
mariene biodiversiteit te bewaar en mariene besoedeling te beperk.

Die oorkoepelende doelwitte van die toewysing van langtermyn-visvangregte in die tradisionele
lynvissektor is:
(a) Die doeltreffende benutting van die regte wat in hierdie vissery toegewys word, binne die
vistuig- en vaartuigspesifikasies en bestuursraamwerk wat in hierdie beleid uiteengesit word.
(b) Optimale, volhoubare gebruik van die lynvisspesies in ooreenstemming met die beste
beskikbare wetenskaplike inligting volgens die Ekostelselbenadering tot Visserye (EBV).
(c) Heropbou van oorbenutte en ineengestorte lynvisstapels om maksimum ekonomiese
opbrengs te verkry.
(d) Toewysing van kommersiële regte aan tradisionele lynvissers wat op tradisionele lynvisvangs
as hulle hoofbron van inkomste staatmaak.
(e) Toewysing van ’n billike verhouding van regte aan aansoekers wat gebaseer is by
visvanghawens wat histories met tradisionele lynvisvangste geassosieer word.
(f) Bevordering van nakoming van die Wet op Basiese Diensvoorwaardes 75 van 1995, die Wet
op Arbeidsverhoudinge 66 van 1995 en die Handelskeepvaartwet 57 van 1951.
(g) Professionalisering van die vissery en sy bedrywighede ten opsigte van nakoming, veiligheid,
produkgehalte en nakoming van regulasies. [Arbeidsverhoudinge, SAMSA, ens.]
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5.

TOESTAAN VAN VISVANGREGTE
Visvangregte word ingevolge artikel 18 van die MLRA toegestaan. Tensy die Minister anders
bepaal, mag slegs Suid-Afrikaanse persone ingevolge artikel 18 van die MLRA regte verkry of hou.
In hierdie vissery het die Minister nie haar regte uitgeoefen om persone van ander nasionaliteite
toe te laat om regte te verkry nie, wat beteken dat slegs Suid-Afrikaanse persone regte in hierdie
vissery kan verkry of hou.

5.1

Formaat van regtehouers
Met inagneming van die aard van bedrywighede en die toeganklikheid van hulpbronne, sal slegs
Suid-Afrikaanse persone vir ’n reg in die Kommersiële Tradisionele Lynvissery in ag geneem word.

5.2

Duur van regte
Met inagneming van die afname in hulpbronne wat in hierdie vissery gevang word en die behoefte
om dit onder hierdie vissery en die ontluikende kleinskaalse vissery te verdeel, sal visvangregte in
die Kommersiële Tradisionele Lynvissery vir ’n tydperk van sewe jaar toegestaan word, waarna dit
outomaties beëindig sal word en na die staat sal terugval. Beduidende opwaartse veranderinge in
die hulpbron kan slegs in daardie tydsraamwerk betroubaar gemeet word.

5.3

Oorlede aansoekers
Aansoeke van individuele aansoekers wat oorlede is tydens die evalueringsproses van die
aansoeke en wanneer/of voordat daar besluit is oor ’n reg om by ’n kommersiële visvangsaktiwiteit
in ’n visvangsektor betrokke te raak, sal nie geëvalueer word nie. Indien ’n aansoeker oorlede is
nadat die reg toegestaan is, kan slegs ’n eksekuteur of Meestersverteenwoordiger wie se
aanstelling deur die Meester van die Hoë Hof bevestig is die bates en laste van die oorledene se
boedel hanteer.

Familielede van die oorlede aansoeker moet die Departement binne 30 dae skriftelik in kennis stel
nadat sodanige aansoeker oorlede is.
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5.4

Oordrag van regte wat ingevolge hierdie beleid toegewys is
Ingevolge artikel 21 van die MLRA kan die Minister die oordrag van visvangregte as geheel of
gedeeltelik goedkeur. Regte wat ingevolge die MLRA in die vissery toegestaan word, mag egter
nie oorgedra word binne die eerste drie jaar nadat dit toegestaan is nie.

6.

EVALUERINGSKRITERIA
Aansoekers sal ingevolge die Algemene Beleid: 2021 op grond van hulle vorige betrokkenheid by
kommersiële visserye in drie vlakke (kategorie A, B en C) gekategoriseer word. Aansoeke sal
ingevolge ’n stel “uitsluitingskriteria” gesif word. Tellings sal daarna ingevolge ’n stel geweegde
“vergelykende balanseringskriteria” afsonderlik aan alle aansoekers toegeken word. ’n Afsnypunt
sal dan bepaal word om die suksesvolle aansoekers te kies en poging sal aan elke suksesvolle
aansoeker toegewys word.

6.1

Uitsluitingskriteria
Benewens die kriteria ten opsigte van die indiening van aansoeke en wesenlike gebreke wat in die
Algemene Beleid: 2021 beskryf word, sal die Gedelegeerde Owerheid aansoekers uitsluit wat
versuim om aan die volgende vereistes te voldoen:
(a) Nakoming
Aansoekers, verteenwoordigers, bemanningslede en skippers wat aan ’n oortreding
ingevolge die MLRA, die regulasies of permitvoorwaardes daarvan skuldig bevind is (sonder
die opsie om ’n boete te betaal), sal nie ’n Kommersiële Tradisionele Lynvisseryreg ontvang
nie.
Aansoekers, insluitend hulle lede, verteenwoordigers, bemanning en skippers wie se
visvangreg, lisensie of permit ingevolge die MLRA, die regulasies of permitvoorwaardes
daarvan herroep of gekanselleer is, op wie se bates ingevolge die Wet op die Voorkoming
van Georganiseerde Misdaad 121 van 1998 of die MLRA beslag gelê is, sal nie ’n
Kommersiële Tradisionele Lynvisseryreg ontvang nie.
(b)

Papierkwotas
Aansoeke wat geïdentifiseer word as dat dit kom van papierkwota-aansoekers soos in die
Algemene Beleid: 2021 omskryf word, sal uitgesluit word.
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(c)

Fronting
Aansoekers wat betrek word by fronting soos in die Algemene Beleid: 2021 omskryf word,
sal uitgesluit word.

(d)

Doeltreffende benutting
Kategorie A-aansoekers wat versuim het om hulle Kommersiële Tradisionele Lynvisseryreg
in die tydperk 2014 tot 2020 doeltreffend te benut en/of vir drie jaar of langer nie ’n
vangspermit afgehaal het nie, sal uitgesluit word. Doeltreffende benutting beteken aktivering
en uitreiking van ’n permit om kommersiële lynvisvangs te onderneem, vangste aan wal te
bring en daarna vir ten minste ses jaar in die tydperk 2014-2020 vangstedata in te dien.
Voorts sal daar van vorige Kommersiële Tradisionele Lynvisseryregtehouers verwag word
om in dieselfde tydperk vangsopgawevorms in te dien wat bevestig dat ten minste 3 ton
lynvis vir elke volle visvangseisoen waarin hulle aktief was, of ’n kumulatiewe vangs van ≥
18 ton aan wal gebring is. Kategorie B- en C-aansoekers sal nie volgens vangsprestasie
beoordeel word nie.

Daar moet egter op gelet word dat hoewel daar nie aan aansoekers wat uitgesluit word ’n
kommersiële visvangreg in hierdie sektor toegewys sal word nie, hulle teen die balanseringskriteria
geëvalueer sal word. Dit sal gedoen word om tellingkaarte vir sodanige uitgesluite aansoekers op
te stel.

6.2

Balanseringskriteria
Aansoekers sal geëvalueer word ingevolge die balanseringskriteria wat in die Algemene Beleid:
2021 uiteengesit word. Voorts sal die volgende kriteria wat spesifiek op die Kommersiële
Tradisionele Lynvissery betrekking het, in ag geneem word. Dit sal geweeg word om aansoeke te
evalueer en assesseer:
(a) Toegang tot ’n geskikte vaartuig (van toepassing op kategorie A-, B- en C-aansoekers)
Aansoekers sal direkte eienaarskap, direkte gedeelde eienaarskap van of direkte toegang
tot ’n geskikte vaartuig wat nie deur die aansoekers besit of gedeeltelik besit word nie, moet
demonstreer. Aansoekers wat nie hulle beplande direkte visvangbetrokkenheid by die
Kommersiële Tradisionele Lynvisserybedrywighede vanaf genomineerde geskikte vaartuie
wat deur die aansoekers besit of gedeeltelik besit word, kan demonstreer nie, sal nie tydens
die evaluering van die aansoeke in die betrokke afdeling punte ontvang nie. Bewys van
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eienaarskap of gedeeltelike eienaarskap, tesame met ’n geldige registrasiesertifikaat van
die Suid-Afrikaanse Maritieme Veiligheidsowerheid (SAMSA), en foto’s van die vaartuig wat
van bakboord en stuurboord, voor en agter geneem is, moet by die aansoek ingesluit word.
Indien die aansoeker ’n koopooreenkoms aangegaan het om ’n geskikte vaartuig te verkry
indien die aansoek slaag, moet bewys van die koopkontrak verskaf word. In die geval van
’n nuut geboude vaartuig moet die vaartuig se planne, gedetailleerde kosteberekening van
die vaartuigboumaatskappy en bewys van finansiering verskaf word. Vangsooreenkomste
ingevolge waarvan ’n vaartuigeienaar namens ’n regtehouer visvang, sal nie in hierdie
vissery oorweeg word nie.
(b)

Visvangprestasie
Prestasie ten opsigte van lynvisspesies (slegs op kategorie A-aansoekers van toepassing)
gemeet ten opsigte van poging en vangste in die laaste toewysingsperiode.

(c)

Data-indiening
Indiening van ’n volledige stel vangsopgawevorms vir die volle duur van die laaste
toewysingsperiode (van toepassing op kategorie A-aansoekers). Evaluering van nakoming
van datavoorlegging sal met behulp van departementele rekords uitgevoer word.

(d)

Toevoeging van waarde
Toevoeging van waarde en verbetering van visserye soos, maar nie beperk nie tot, hou van
vis op ys en instelling van protokolle om gehalte te verbeter (slegs op kategorie Aaansoekers van toepassing).

(e)

Transformasie
(i)

’n Verbetering van die transformasieprofiel van die poel aansoekers uit die vorige
rondte toewysings sal in ag geneem word (op kategorie A-aansoekers van
toepassing). Die volgende sal in ’n positiewe lig beskou word: toename in regteeienaarskap, gedemonstreerde toename in vaardige personeel (met ander woorde
skippers, bevoegde bemanning) uit aangewese groepe, veral eienaarskap en direkte
betrokkenheid van histories-benadeelde persone (HBP’s), veral vroue, jongmense en
mense wat met gestremdhede leef.

(ii)

Algehele transformasie (van toepassing op kategorie B-aansoekers). Die volgende
sal in ag geneem word: Transformasievlakke ten opsigte van eienaarskap, vaardige
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personeel (met ander woorde skippers, bevoegde bemanning) uit aangewese
groepe, veral vroue, jongmense en mense wat met gestremdhede leef.
(iii)

(f)

Algehele transformasie (van toepassing op kategorie C-aansoekers) ten opsigte van
aangewese groepe, veral vroue, jongmense en mense wat met gestremdhede leef.

Multisektorbetrokkenheid
Aansoekers in die Kommersiële Tradisionele Lynvissery sal nie uitgesluit word van
kommersiële visvangregte in ander visvangsektore nie (van toepassing op kategorie A-, Ben C-aansoekers). Aansoekers sal afsonderlik vir ’n reg in die ander visserysektore moet
aansoek doen. Aansoekers wat beoog om vir regte in veelvuldige visserysektore aansoek
te doen, moet vaartuigspesifikasies en beperkings in die onderskeie visserysektore in ag
neem. Vaartuie word toegelaat om slegs ingevolge een reg op ’n keer vis te vang.
Aansoekers wat op Kommersiële Tradisionele Lynvissery as hulle hoofbron van inkomste
staatmaak, sal voorkeur ontvang.

(g)

Vertroue
Alle aansoekers sal beloon word as hulle historiese betrokkenheid by die Kommersiële
Tradisionele Lynvisserybedryf vir hulle heenkome toon, soos om ’n skipper, bemanningslid
of werker op land in die vissery te wees. Voorkeur sal gegee word aan aansoekers wat aktief
aan die vissery deelneem en op die oes van Kommersiële Tradisionele Lynvissery
staatmaak vir ’n beduidende gedeelte (> 50%) van hulle bruto jaarlikse inkomste bo
aansoekers wat ’n inkomste uit bronne buite die vissery kry.

(h)

Plaaslike ekonomiese ontwikkeling
Ten einde plaaslike ekonomiese ontwikkeling in ekonomies onderdrukte vissersdorpe te
bevorder, sal voorkeur gegee word aan aansoekers wat kies om hulle vangste by hawens
buite metropolitaanse gebiede aan wal te bring en te verwerk (van toepassing op kategorie
A-, B- en C-aansoekers).

(i)

Nakoming
Aansoekers wat in ooreenstemming met die MLRA, die regulasies of permitvoorwaardes
daarvan visgevang het, sal voorkeur kry bó aansoekers, insluitend hulle lede,
verteenwoordigers, bemanning en skippers, wat skulderkenningsboetes betaal het vir

Beleid vir die Toewysing en Bestuur van Kommersiële Tradisionele Lynvisvangregte: 2021

16

oortredings wat ingevolge die MRLA, die regulasies of permitvoorwaardes daarvan gepleeg
is.
j)

Betaling van heffings
Aansoekers aan wie visvangregte in 2013 toegestaan is, sal bewys moet verskaf dat hulle
op datum is met die betaling van hulle heffings op vis wat ontskeep is op die datum waarop
hulle aansoeke ingedien is.

7.

POGINGTOEWYSING
Pogingtoewysing in die Kommersiële Tradisionele Lynvissery sal vorige vangste in verhouding tot
die getal vaartuie en die stapelstatus van primêre teikenspesies per bestuursone in ag neem.
Gegee die afname in vangste en die afname in doeltreffende benutting van vorige regte ten opsigte
van prestasie is daar beperkte ruimte om die poging in hierdie vissery te verhoog. Die Departement
beoog gevolglik om maksimum poging te verseker volgens die beskikbaarheid van die stapels in
ooreenstemming met paragraaf 4.2 van die Algemene Beleid oor die Toewysing van Kommersiële
Tradisionele Lynvisseryregte 2021, en in ooreenstemming met die huidige TOP ’n maksimum van
455 standaardvaartuie toe te wys, verdeel tussen die streke op die wyse wat hieronder uiteengesit
word. Die TOP per sone sal tussen die kleinskaalse en kommersiële tradisionele lynvisserysektor
verdeel word ingevolge die persentasie wat deur die Gedelegeerde Owerheid bepaal word. ’n
Standaardvaartuig word omskryf as ’n vaartuig wat ’n bemanning van 7 kan dra. Vaartuie met ’n
maksimum algehele lengte van 10 meter en ’n maksimum bemanningskapasiteit van 12, insluitend
die skipper, sal oorweeg word, solank die maksimum visvangkrag per sone nie oorskry word nie.
Die maksimum visvangkrag, bepaal aan die hand van vorige prestasie van die vloot (LSWG TOPaanbeveling 2021) wat in elke bestuursarea volgehou kan word, is die volgende:
Maksimum standaardvaartuigtoewysing vir die drie bestuursones:
A

Port Nolloth tot Kaap Infanta

340

B

Kaap Infanta tot Port St Johns

64

C

KwaZulu-Natal

51

Syfers hier verteenwoordig die totale beskikbare poging per sone. Persentasie toewysing aan die
lynvissery moet bepaal word nadat die verspreiding van potensiële kleinskaalse poging in die
sones in ag geneem is.
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7.1

Bestuursareas
Totale Ontplooibare Poging-vlakke en bestuursmaatreëls in die lynvissery sal afsonderlik vir elke
bestuursarea bepaal word. Aansoekers moet die bestuursarea nomineer waarin hulle beoog om
vis te vang. Regtehouers kan slegs met ’n skriftelike gemotiveerde versoek en onderhewig aan
goedkeuring deur die Gedelegeerde Owerheid hulle reg na ’n ander bestuursarea toe migreer.
Migrasieversoeke sal slegs oorweeg word indien die geteikende bestuursarea beskikbare vry
poging het.
Elke suksesvolle aansoeker sal die reg ontvang om slegs een vaartuig te bedryf. Indien al 455
vaartuie nie toegewys word nie, kan die gedelegeerde owerheid, nadat die verdeling tussen die
kommersiële en kleinskaalse sektor bepaal is, die oorblywende vaartuie toewys aan aansoekers
met die hoogste getal punte in die vergelykende balanseringsproses in die streek en wat meer as
een geskikte vaartuig benoem het om die lynvis te vang. Die getal bemanningslede wat vanaf
enige vaartuig kan visvang, sal beperk word tot die getal wat op die geldige SAMSAveiligheidsertifikaat vir die genomineerde vaartuig verskyn.
Tien persent (10%) van die TOP per bestuursone ten opsigte van standaardvaartuie is vir interne
appèlle aan die Minister opsy gesit. Die ontoegewysde gedeelte van die 10%, indien enige, ná
appèlle sal eers aan die nuwe toetreders en dan aan suksesvolle aansoekers toegewys word.

8.

NUWE TOETREDERS (kategorie C-aansoekers)
Terwyl die dinamika van die sektor wat ingevolge die vorige langtermynregte ten opsigte van
belegging, prestasie, ekonomiese stabiliteit en sakegroei gevestig is, in gedagte gehou word, sal
die Departement die insluiting van nuwe toetreders oorweeg om aan die doelwitte en beginsels
van artikel 2, asook artikel 18(5) van die MLRA te voldoen. Sover dit nuwetoetreder-aansoekers
betref, sal die Gedelegeerde Owerheid aansoekers oorweeg wat beleggings in die vorm van
vaartuie, vaste bates en bemarkingsinfrastruktuur gemaak het. Nuwetoetreder-aansoekers sal ook
moet demonstreer dat hulle die kennis, vaardighede en vermoë (toegang tot ’n geskikte vaartuig)
het om in die Kommersiële Tradisionele Lynvissery vis te vang. Nuwe toetreders wat historiese
betrokkenheid by die vissery as skippers, bemanning of landwerkers kan demonstreer, sal
voorkeur geniet. Daar moet egter op gelet word dat daar as gevolg van die verdeling tussen
kommersieel en kleinskaals beperkte ruimte is om nuwe toetreders tot hierdie vissery toe te laat.
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9.

GESKIKTE VAARTUIE

9.1

Vaartuigspesifikasies
’n Geskikte vaartuig in die Kommersiële Tradisionele Lynvissery is ’n skiboot-tipe vaartuig wat op
’n sleepwa gesleep kan word, of ’n tradisionele vervanging-“chucky”-tipe vaartuig wat
(a)

(b)
(c)
(d)
(e)

(f)

9.2

’n Maksimum SAMSA- algehele lengte van (LOA) van hoogstens 10 meter het en vir
hoogstens 12 seevaarders geregistreer is. Vaartuie met ’n groter verplasingsromp (dekbote)
met oornagvermoë en slaapakkommodasie sal oorweeg word indien die aansoeker dit in
die verlede in die kommersiële lynvissektor gebruik het.
Deur SAMSA met ’n verstrykingsdatum van nie later nie as 2019 gesertifiseer is om ’n
bedryfstrek van hoogstens 40 seemyl te hê.
’n Funksionerende vaartuigmoniteringstelsel het op die tydstip wanneer daar om ’n
vaartuiglisensie aansoek gedoen word indien die aansoek slaag.
Toegerus is om vis op ys te hou.
’n Kommersiële lynvisvangsvaartuig is, en nie as ’n luukse jag, ’n ontspanningsvaartuig of
ontspanningshuurvaartuig gebruik kan word nadat dit as ’n kommersiële visvangvaartuig
geregistreer is nie.
Indien dit die eerste keer toegang tot die vissery verkry, spesifiek vir Kommersiële
Tradisionele Lynvissery toegerus word.

Vaartuigverandering
Om die verhoging van poging in hierdie vissery te voorkom, sal aansoekers die vaartuig wat in die
regte-aansoek genomineer word, vir ten minste drie jaar moet gebruik voordat ’n
vaartuigvervangingsopgradering ten opsigte van grootte moontlik is. Die Gedelegeerde Owerheid
sal vaartuigopgraderings slegs oorweeg indien die groter visvangkrag binne die gestipuleerde
perke van die vaartuigspesifikasies is en daar onderbenutte poging in die bestuursone is wat die
regtehouer genomineer het. Die verhoging word tot ’n maksimum van 2 m in algehele lengte tot ’n
maksimum grootte van 10 m LOA beperk. Indien die genomineerde vaartuig nie meer beskikbaar
is nie, kan aansoekers ’n plaasvervanger van soortgelyke grootte (binne minder as 5% verskil ten
opsigte van algehele lengte, tonnemaat, bemanningsvlak en perdekrag) en ekwivalente
bemanningsvlak as dié van die genomineerde vaartuig nomineer. Vaartuie met ’n groter
verplasingsromp (dekbote) met oornagvermoë en slaapakkommodasie kan slegs met vaartuie tot
’n maksimum grootte van 10 m LOA en ’n totaal van 12 seevaarders vervang word. Die beperking
van 2 m geld vir die reg en nie die regtehouer nie.
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10.

BETALING VAN AANSOEK- EN REGTOEWYSINGSGELDE
Toepaslike gelde is ingevolge artikel 25 van die MLRA afsonderlik in die Staatskoerant No. 39451,
Volume No. 605 van 25 November 2015 gepubliseer.
Die aansoekgeld is met indiening van die aansoek betaalbaar en is nie-terugbetaalbaar.
Die regtoewysingsgelde is betaalbaar deur alle suksesvolle aansoekers binne 60 dae nadat die
reg toegestaan word.
Die Departement het die betaling van die aansoek- en regtoewysingsgelde vir die Kommersiële
Tradisionele Lynvisvangsektor vir die 2021 kommersiële visvangregte-toewysingsproses
kwytgeskeld.

11.

VOORLOPIGE LYS
Die Gedelegeerde Owerheid kan ’n voorlopige lys van suksesvolle aansoekers oor enige aspek
met betrekking tot ’n aansoek in hierdie vissery vir kommentaar uitreik.
Die Gedelegeerde Owerheid kan kommentaar versoek oor enige van die inligting wat deur ’n
aansoeker verskaf word, en aan die hand van die kommentaar wat ontvang is sy finale besluit
neem.
Die Gedelegeerde Owerheid kan voorleggings oor die evaluering van die aansoeke hierin versoek
voordat ’n finale besluit geneem word.

12.

AANKONDIGING VAN BESLUITE
Die Gedelegeerde Owerheid moet, nadat finale besluite oor die aansoeke geneem is, alle
aansoekers oor die uitkoms van hulle individuele aansoeke inlig en spesifieke redes vir sodanige
besluit verskaf.
Die algemene redes vir besluite in ’n spesifieke vissery sal gepubliseer word en alle aansoekers
inlig oor hoe die besluite geformuleer en geneem is. Die algemene redes moet ’n bylae insluit wat
die tellings uiteensit wat deur al die aansoekers in die Kommersiële Tradisionele Lynvissery behaal
is.

Beleid vir die Toewysing en Bestuur van Kommersiële Tradisionele Lynvisvangregte: 2021

20

13.

BESTUURSMAATREËLS
Hieronder verskyn ’n lys van die Departement se vernaamste náregtetoewysingbestuursmaatreëls vir die Kommersiële Tradisionele Lynvissery. ’n Omvattende bestuursprotokol,
gegrond op die beginsels wat hier uiteengesit word, sal ontwikkel word nadat die toewysing
afgehandel is. Pogingvlakke in die Kommersiële Tradisionele Lynvissery sal op grond van totale
ontplooibare poging per bestuursone bestuur word. Basislyn- bootgebaseerde poging vir die
langtermyntoewysing van visvangregte word met inagneming van die stapelstatus van die primêre
lynvisspesies per area toegewys. Die bootpoging per bestuursone word deur die produk van die
getal bote, insluitend kommersiële en kleinskaalse bote, en ’n gewigsfaktor gegrond op die
visvangkrag van die individuele boot bepaal. Die “standaard”-boot, wat as ’n verwysing met ’n
faktor van 1 gebruik word, word omskryf as ’n skiboot van 7 m lank met ’n maksimum van sewe
bemanningslede insluitend die skipper (Bylae I). Die maksimum bemanning en bootlengte word
tot 12 mense en 10 m onderskeidelik beperk. Die maksimum tyd wat op see toegelaat word, is 24
uur. Maksimum poging ten opsigte van standaardbooteenhede per bestuursone word vir die duur
van die langtermyn-regtetoewysing vasgestel.

13.1 Instrumente om poging aan te pas
Om die stabiliteit en volhoubaarheid van die vissery te verseker, sal maksimum poging per sone
soos hierbo beskryf word slegs op grond van wetenskaplike bewyse van ’n verandering in die
hulpbron aangepas word. Poging sal vir die duur van die toewysing nie ingeperk word nie, buiten
in buitengewone omstandighede nadat alle ander bestuursmaatreëls misluk het. Die
buitengewone omstandighede word omskryf deur uiterste dalings in gestandaardiseerde vangsper-pogingeenheid-tendense van individuele bevolkings van primêre spesies oor ’n tydperk van
drie jaar, deur primêre spesies wat daal tot onder 10% van die biomassa wat nodig is om
maksimum volhoubare opbrengs te bereik.
Meganismes om poging te verminder, sal in die volgende volgorde in werking gestel word,
afhangend van die erns van die situasie:
(a)

Beperkings op lynvisbyvangs in ander visserye wat teikenspesies vang, byvoorbeeld die
ontspanningsvissery, treilvissery, pylinkvisvissery, tuna-paalvissery en stokvishandlynvissery.

(b)

Beperkings op die jaarlikse getal dae ter see.

(c)

Vermindering van poging deur die getal vaartuie per sone te verminder.
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13.2 Bestuursinstrumente vir individuele spesies
Individuele spesies wat nie onder die primêre teikenspesiegroep val nie, word bestuur ingevolge
jaarlikse aanpassing van grootteperke, vangsperke, geslote seisoene en areaperke, insluitend
Mariene Beskermde Gebiede en Vissery-uitsluitingsgebiede en moratoriums, indien nodig.
Jaarlikse aanpassings van individuele spesieperke sal aan die hand van evaluerings, VPEPtydreekse, beskikbaarheidstydreekse, voorkoms in die vangs en belanghebberbetrokkenheid deur
die Lynvis- Wetenskaplike Werksgroep bepaal word. Die besonderhede oor die aanbeveling sal in
gestandaardiseerde stawende dokumente (LSWG-dokumentnommer) vervat word wat uiteensit
waarom ’n spesifieke bestuursinstrument aanbeveel word.
13.3 Oordrag van kommersiële visvangregte
Onderhewig aan paragraaf 5.4 hierbo moet regtehouers in hierdie sektor die Beleid vir die Oordrag
van Kommersiële Visvangregte of Regte of Gedeeltes Daarvan (die Oordragbeleid) in ag neem
wanneer hulle visvangregte oorgedra word.
13.4 Konsolidering van regtehouers
Ná die toewysing van kommersiële visvangregte vir 7 jaar in hierdie vissery sal die Departement
die konsolidering van die getal regtehouers wat in die vissery aktief is, fasiliteer.
13.5 Ekostelselbenadering tot visserye
Die vissery sal in ooreenstemming met die ekostelselbenadering tot visserye (EBV) bestuur word.
Die EBV is ’n holistiese benadering wat die gesondheid van ’n ekostelsel in stand hou of verbeter
en die uiteenlopende samelewingsbehoeftes en -waarde balanseer. Hierdie benadering omskryf
ook die ekostelsel in sy breedste betekenis en sluit ekologiese, maatskaplike, ekonomiese en
beheerstelsels in.
13.6 Waarnemer ter see en landgebaseerde monitering
Die Departement beskou ’n landgebaseerde moniteringsprogram tans as die geskikste program
om bykomende data oor die vissery in te samel. Elektroniese monitering (EM) kan verpligtend raak
en suksesvolle aansoekers sal daarvoor verantwoordelik wees om die verwante koste te dra. Die
Departement sal met regtehouers en bedryfsverenigings saamwerk om monitering ter see, aflaai
(bepaling van spesiesamestelling) en datavaslegging deur die gebruik van tegnologie (kameras)
by toegangspunte en op vaartuie moontlik te verbeter en te outomatiseer.
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13.7 Gesamentlike bestuur
Die Departement moedig regtehouers aan om hulleself in erkende bedryfsliggame te organiseer.
Die Departement sal met erkende bedryfsliggame ten opsigte van die gesamentlike bestuur van
die vissery saamwerk en gereelde opdaterings oor die status van die vissery en die hulpbron
daarvan verskaf.

14.

PERMITVOORWAARDES
Permitvoorwaardes vir hierdie vissery sal jaarliks uitgereik word. Die permitvoorwaardes sal bepaal
word ná oorlegpleging met die suksesvolle aansoekers in hierdie vissery en sal hersien word soos
en wanneer dit nodig mag wees. Permitvoorwaardes wat met spesies, area en vistuigbeperkings
verband hou, sal jaarliks op grond van die beste beskikbare wetenskaplike bewyse hersien word.
[Sluit Bestuur en SWG’s in].

15.

MONITERING EN EVALUERING VAN DIE BELEID
Die Departement sal die beleid moniteer en evalueer deur ’n aantal formele
prestasiemetingsoefeninge vir die duur van die tydperk van sewe (7) jaar in te stel. Daar word in
die vooruitsig gestel dat die eerste stel prestasiemetingsoefeninge ná drie (3) jaar sal plaasvind.
Hoewel die Departement die presiese kriteria waarteen regtehouers gemeet sal word ná die
toewysing van kommersiële visvangregte – en nadat daar met regtehouers oorleg gepleeg is – sal
finaliseer, kan die volgende breë prestasieverwante kriteria gebruik word:
(a) Opheffing en bemagtiging van bemanning.
(b) Werkskepping.
(c) Belegging in verwerking van en waardetoevoeging tot lynvisvangste.
(d) Belegging in vaartuie, geriewe op land en vistuig.
(e) Vangsprestasie.
(f) Nakoming van grootte-, vangs-, area-, tyd- en vistuigperke.
(g) Tydige en volledige verslagdoening oor vangste en ander inligting soos van toepassing.
Suid-Afrika is nie immuun teen die negatiewe impak van klimaatsverandering op visseryhulpbronne
en gemeenskappe wat van visserye afhanklik is vir hulle heenkome nie. Die impak van
klimaatsverandering kan hanteer word deur aanpassings- en versagtingsmaatreëls in die
visvangsektor te aanvaar. Navorsing en deurlopende monitering deur die Departement sowel as
belanghebbers sal ’n belangrike rol speel om gapings, swakhede en tekortkominge in bestaande
visserybeleide en bestuursmaatreëls te identifiseer.
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Suid-Afrika het die nasionale plan van aksie vir die bewaring en bestuur van haaie (NPOA-Haaie)
en die nasionale plan van aksie vir die vermindering van die toevallige vangs van seevoëls in
langlynvisserye (NPOA-Seevoëls) gepubliseer. Die NPOA-haaie en NPOA-Seevoëls is onder
andere van toepassing op die visserye wat haaie en seevoëls as geteikende spesies of
niegeteikende spesies (byvangs) vang en ontskeep. Ten einde die optimale benutting en ekologies
volhoubare ontwikkeling van lewende mariene hulpbronne te bewerkstellig, sal Suid-Afrika die
NPOA-haaie-aksieplan in al die geïdentifiseerde visserye implementeer om te verseker dat die
ekostelsel beskerm is en dat visvangstrategieë met die beginsels van biologiese volhoubaarheid en
rasionele langtermyn- ekonomiese gebruik ooreenstem.

Die doel van prestasiemeting sal wees om te verseker dat daar aan die doelwitte van hierdie finale
beleid voldoen word.
16.

OORTREDINGS
Oortredings van die volgende aard:
(a)

’n Suksesvolle aansoeker wat sonder ’n redelike verduideliking versuim om sy Kommersiële
Tradisionele Lynvisseryreg vir enige enkele seisoen te benut oor die termyn waarvoor die
reg toegestaan is;

(b)

’n Verbreking deur ’n regtehouer of sy werknemers (hetsy permanent, voltyds of deeltyds),
sy kontrakteurs, agente, adviseurs en die skipper van die vaartuig van die bepalings van die
MLRA, die MLRA-regulasies, permitvoorwaardes, die Regte-oordragbeleid en ander
verwante wette wat by die permitvoorwaardes ingesluit word;

(c)

Tydens die prestasiemetingsoefening, enige regtehouer wat enige voorwaarde oortree van
die reg wat toegeken is;

kan tot die instel van regsgedinge lei (wat die instel van artikel-28-gedinge ingevolge die MLRA
en/of strafregtelike gedinge kan insluit).
17.

HERROEPING
Hierdie Beleid oor die Toewysing en Bestuur van Kommersiële Visvangregte in die Tradisionele
Lynvissektor: 2021 herroep die Beleid oor die Toewysing en Bestuur van Kommersiële
Visvangregte in die Tradisionele Lynvissektor: 2013.
EINDE
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