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Kort opsomming:  Hierdie omsendbrief lig skole in oor die verpligtende 

verkrygingsprotokolle wat gevolg moet word wanneer ŉ 

diensverskaffer gekies word om privaat sekuriteitswagdienste by ŉ 

skool te lewer.  

 

Onderwerp:   Verkryging van privaat sekuriteitswagdienste 

 

1. Inleiding  

 

1.1 Alle skole is verantwoordelik daarvoor om te verseker dat die Wes-Kaap 

Onderwysdepartement (WKOD) se Negepunt-plan vir Veilige Skole in werking 

gestel word soos in die Nasionale Skoolveiligheidsraamwerk en in die 

Prosedurehandleiding vir die Bestuur van Veiligheid en Sekuriteit in WKOD-inrigtings, 

2003, in 2017 hersien, uiteengesit is. 

 

1.2 Dit is egter soms nodig om skole te beskerm deur privaat sekuriteitswagte by skole 

aan te stel. 

 

1.3 Daar is verpligtende verkrygingsprotokolle wat waargeneem moet word wanneer 

ŉ diensverskaffer gekies word om privaat sekuriteitswagdienste by ŉ skool te lewer. 
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2. Verpligtende vereistes van die Regulerende Owerheid van die Private 

Sekuriteitsbedryf (PSiRA ─ Private Security Industry Regulatory Authority) 

 

2.1 Die mandaat van die PSiRA spruit uit die Wet op die Regulering van die Private 

Sekuriteitsbedryf, 2001(Wet 56 van 2001). Die hoofdoel van die PSiRA is om die 

privaat sekuriteitsbedryf te reguleer en om doeltreffende beheer uit te oefen oor 

die werksaamhede van die beroep as sekuriteitsdiensverskaffers in die openbare 

en nasionale belang, en in die belang van die privaat sekuriteitsbedryf self. 

 

2.2 Alle sekuriteitsmaatskappye is verplig om by die PSiRA, asook op die sentrale 

verskaffersdatabasis te registreer. Daar moet kennis geneem word dat die 

diensverskaffer by die PSiRA geregistreer moet wees en nie die eienaar van die 

sakeonderneming nie. 

 

2.3 Alle sekuriteitsbeamptes is ook verplig om by die PSiRA geregistreer te wees. Dit is 

die diensverskaffer se verantwoordelikheid om toe te sien dat die 

sekuriteitsbeamptes wat die diens verrig by die PSiRA geregistreer is. 

 

2.4 Indien die bogenoemde vereistes nie nagekom word nie, word ŉ diensverskaffer 

uitgesluit van die lewering van ŉ veiligheids- en sekuriteitsverwante diens. 

 

3. Verkryging van privaat sekuriteitswagdienste 

 

3.1. Alle diensverskaffers moet geregistreer wees en ŉ goeie naam hê met die 

3.1.1 Sentrale verskaffersdatabase (SVD-sertifikaat); 

3.1.2 Suid-Afrikaanse Inkomstediens (belastingklaringsertifikaat); en 

3.1.3 PSiRA (Druk dit soos volg vanaf die webwerf uit) 

(a) Verkry toegang tot die volgende bronadres (BA) (uniform resource locator ─ 

URL) op die internet: www.psira.co.za 

(b) Rol af na “online services” aan die regterkant van die webblad 

(c) Klik op “Business verification” 

(d) Voer die PSiRA-nommer of geregistreerde maatskappy se naam in  

(e) Voer die CAPCHA CODE in, soos aangedui  

(f) Nadat “submit” gedruk is, sal die stand van die registrasie aangedui word. 

Indien die stand toon dat dit opgeskort of ingetrek is, is die diensverskaffer nie 

geskik om ŉ diens te lewer nie. 

 

3.2. Alle sekuriteitsbeamptes aan diens moet in ŉ uniform geklee wees en moet hulle 

PSiRA-identiteitskaart dra wat hulle foto en PSiRA-registrasienommer toon. Skole 

mag die registrasie van die sekuriteitsbeampte verifieer deur 

(a) Toegang tot die volgende BA op die internet te verkry: www.psira.co.za 

(b) Af te rol na “online services” aan die regterkant van die webblad 

(c) Op “Individual verification” te klik 

(d) Die PSiRA-nommer of die sekuriteitsbeampte se identiteitsnommer in te voer 

(e) Die CAPCHA CODE in te voer, soos aangedui   
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(f) Nadat “submit” gedruk is, sal die stand van die registrasie aangedui word. 

Indien die stand toon dat dit opgeskort of ingetrek is, is die diensverskaffer nie 

geskik om ŉ diens te lewer nie. 

 

4. Inwerkingstelling 

 

4.1. Indien ŉ diensverskaffer en/of sekuriteitsbeampte in gebreke bly, mag die PSiRA 

ŉ lasbrief uitreik vir inhegtenisname van die eienaar van die sakeonderneming 

wat die diens lewer, die sekuriteitsbeampte wat die diens verrig en/of person(-

one) wat verantwoordelik is vir die verkryging van die diens. 

4.2. Bring asseblief hierdie omsendbrief onder die aandag van alle onderskeie 

rolspelers. 
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