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Kort opsomming: Die omsendbrief bied aan onderwysinrigtings van die Wes-Kaap 

Onderwysdepartement (WKOD) ŉ beleid oor die beheer van chemiese 

stowwe om te verseker dat gevaarlike of potensieel gevaarlike stowwe 

volgens die Regulasies betreffende Gevaarlike Chemiese Stowwe 

bestuur en geberg word. 

 

Onderwerp: Bestuur en berging van gevaarlike of potensieel gevaarlike stowwe 

 

1. Hierdie omsendbrief moet saamgelees word met die volgende dokumentasie: 

 

1.1 Regulasies vir Gevaarlike Chemiese Stowwe wat in Staatskoerant Nr. 25130 van 25 

Junie 2003 gepubliseer is, soos gewysig.  

 

1.2 Omsendbrief 0021/2012 van 30 Mei 2012 en die Beleid en Protokol oor Veiligheid in 

Skoolwetenskap in die Wes-Kaap, 2012.  

 

1.3  WKOD se Beleid oor die Beheer van Chemiese Stowwe van 04 Oktober 2020. 

 

2. Onbehoorlike berging van chemikalieë kan baie gevaarlik wees en kan tot ŉ ernstige 

ongeluk lei. 

 

3. 'n Veilige, chemiese bergingsarea moet hoofsaaklik die blootstelling van werknemers 

en ander aan die risiko's verbonde aan chemikalieë beperk en mense teen die 

gevaarlike nagevolge beskerm wat kan voortspruit uit die toevallige storting van 

stowwe of ŉ chemiese reaksie. 
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4. Chemiese bergingsareas moet ten minste kwartaalliks gekontroleer word. Enige 

ongewenste of verstrykte chemikalieë moet verwyder en veilig mee weggedoen 

word via 'n diens vir die verwydering van gevaarlike afval. Tydens hierdie kontrole 

moet die lys met chemikalieë wat in die bergingsarea is, bygewerk of geverifieer word 

waarna dit kontrolebeampte dit sal onderteken en dateer.  

 

5. Met die hantering en berging van gevaarlike of potensieel gevaarlike stowwe, moet 

die hoof van die inrigting/skool 'n koördineerder vir chemiese stowwe aanstel, d.w.s. 

die skoolveiligheidsbeampte vir wetenskap, in ooreenstemming met Omsendbrief 

0021/2012 van 30 Mei 2012, en die Beleid en Protokol oor Veiligheid in die 

Skoolwetenskap in die Wes-Kaap, 2012. Die aangestelde persoon sal 'n gekoöpteerde 

nie-stemgeregtigde lid van die skoolveiligheidskomitee (SVK) wees en sal 'n 

maandelikse verslag aan die SVK lewer, of soos deur die aangestelde 

skoolveiligheidsbeampte versoek. 

 

6. Om die storting en moontlike wegdoening van gevaarlike chemikalieë wat verstryk 

het, effektief te bestuur en te verminder, moet sodanige aangestelde persoon, 'n 

kwartaallikse oudit van die volumes van alle chemiese stowwe in die bergingsarea 

doen. Ten einde hierdie taak uit te voer, moet die volgende bylaes/dokumente 

gebruik word om en te verseker dat daar aan die Regulasies vir Gevaarlike Chemiese 

Stowwe, gepubliseer in Staatskoerant Nr. 25130 van 25 Junie 2003, soos gewysig, 

voldoen word: 

 

6.1 Bylae A – Kontrolelys vir Chemiese Berging. 

 

6.2 Bylae B – Regulasies vir Gevaarlike Chemiese Stowwe, gepubliseer in Staatskoerant Nr. 

25130 van 25 Junie 2003, soos gewysig.  

 

6.3 Omsendbrief 0021/2012 van 30 Mei 2012, en die Beleid en Protokol oor Veiligheid in 

Skoolwetenskap in die Wes-Kaap, 2012, (beskikbaar by: 

https://wcedonline.westerncape.gov.za/circulars/circulars12/e21_12.html#a.  

 

6.4 Bylae C – WKOD se Beleid oor die Beheer van Chemiese Stowwe van 04 Oktober 2020. 

 

7. Ondertekende afskrifte van Bylae A en C moet in die skoolveiligheidslêer geplaas 

word en sodat dit op versoek aangebied kan word.  

 

 

 

GETEKEN: BK SCHREUDER 

HOOF: ONDERWYS 

DATUM: 2021-03-31 


