
 
 

 

 

09 Junie 2022 

Beste CHASA Lede 

 

Heraansoek vir 'n lisensie vir 'n vuurwapen met ‘n verstrykte lisensie – Konstitusionele Hof uitspraak van 

Fidelity Security Services vs Minister van Polisie en ander  

 

U is waarskynlik bewus van die uiteindelike oorwinning van die konstitusionele hof vir Fidelity Security 

Services (FSS) in die appèl na die Konstitusionele Hof (ConCourt) wat duidelik aandui dat niks 'n persoon 

verhinder om weer aansoek te doen vir 'n nuwe lisensie vir 'n vuurwapen waarvoor hy/sy/dit die vorige 

lisensie toegelaat het om te verval nie. CHASA het doelbewus 'n kort rukkie gewag voordat hy ons gereageer 

het, om met ons eie regsverteenwoordiger en mede-belanghebbendes te skakel en om die waarskynlike pad 

vorentoe te evalueer wat uitvoering sal gee aan hierdie uitspraak. Dit is opmerklik dat ons eie regsadviseur, 

Martin Hood, ook die suksesvolle opdraggewende prokureur in die Fidelity-litigasie is wat so suksesvol 

afgehandel is. 

 

Eerstens moet ons opregte waardering uitspreek teenoor FSS en hul uitvoerende hoof, Wahl Bartmann. Hulle 

was, in hierdie geval en ander, aan die voorpunt van oorwinning en teen groot koste van belangrike sake wat 

alle vuurwapeneienaars ondersteun. Hulle het in werklikheid selfs die uitbreiding van hul eie spesifieke 

behoeftes binne hul hofargumente toegelaat om spesifiek te verseker dat die voordeel van 'n bevinding ook 

aan alle ander vuurwapeneienaars sal gegee word. Dit is hoogs prysenswaardig en vrygewig en dui op 'n 

verantwoordelike en besorgde korporatiewe burgerfilosofie wat CHASA wil graag erken. 

 

Geluk aan Martin Hood (MJ Hood Prokureurs) en advokaat Marius Snyman SC, wat hulself weer bewys het as 

die mees bekwame regspan met die hantering van komplekse en dikwels irrasionele kwaadwillige weerstand 

van staatsentiteite waar algemene logika en eerlike dialoog moes voldoende gewees het. Ongelukkig kan die 

openbare befondsde staatsmasjien te dikwels slegs gemaak word om rasionele en regverdige diens en 

bestuur deur middel van regsaksies te lewer, en hierdie span bly die beste! 

 

Die presiese proses waarvolgens lede met lisensies wat verval het, hierdie uitspraak sal kan gebruik om weer 

aansoek te doen vir wettige besit ('n vuurwapenlisensie) moet nog uitgeklaar word. Alhoewel hierdie 

prerogatief meestal binne die SAPD en sy bestuurstrukture (Ministerie/Burgerlike Sekretariaat) gevestig is, 

moet hulle dit bespreek met die litigantpartye en ander lang erkende 

vuurwapenverteenwoordigersorganisasies. Hul vorige geskiedenis dui ongelukkig daarop dat hierdie 

pragmatisme onwaarskynlik sal wees. CHASA sal enige vooruitgang van SAPD et al verwelkom, en sal ook 



 
 

 

staan ter ondersteuning van enige inisiatiewe in hierdie verband van die litigerende span van FSS / MJ Hood 

indien hulle dit versoek. 

 

SAPD / DFO's is nie tans in 'n posisie om vuurwapens in te neem en aansoeke te aanvaar nie, en ons 

stel voor dat hulle nog nie genader word nie. Intussen stel ons voor dat alle lede wat hierdie 

nuutgevonde geleentheid moet gebruik, deur om te begin om hul ander kwessies in orde te kry. Gaan 

die status van jou bevoegdheid na, berei die motivering en ondersteunende dokumentasie voor, 

onthou dat dit as 'n heeltemal nuwe aansoek hanteer sal word, en verseker ook dat jou 

lidmaatskapstatus en toegewyde rekords op datum is indien dit nodig is vir hierdie tipe aansoek. Ons 

sal beslis die gestipuleerde prosedure publiseer die oomblik wanneer ons daarvan bewus word.  

 

Onthou, die beste oplossing is altyd om seker te maak dat jy deeglik bewus is van die vervaldatums van al jou 

vuurwapens, maak asseblief ook seker dat jy betyds hernuwing aansoek indien. As verantwoordelike geweer 

eienaars, jagters en sport-skuts is ons oor die algemeen meer op datum met sulke dinge, ondersteun 

asseblief ook jou familie en vriende wat eienaars is van vuurwapens, maar moontlik nie so intiem betrokke 

wees by skietaktiwiteite, help hulle om ook te onthou om te hernu in die tyd.  

 

Vriendelike Groete,  

 

 
Riaan Meintjes 
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