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Ons vertrou dat u almal goed uitgerus het tydens die feesseison en wil u graag n 

voorspoedige jaar toewens en glo dat u gesond en veilig sal bly.    

 

NUUTSTE RAKENDE DIE HERSIENING VAN VC 9092 
 

Na gelang van terugvoer in Nuusbrief 228 van Desember moet lede kennis neem dat die NRCS ŉ 
aanlynkonsultasievergadering met die bedryf geskeduleer het vir 27 Januarie 2021. Die doel is om die moontlike 
impak van die hersiening van VC 9092, The Compulsory specification for the preservative treatment of timber, te 
bespreek. Die kennisgewing sluit die verslag van die impakstudie, die 3de konsep VC 9092, kommentaar op die 
2de konsepdokument, sowel as die notule van die vergadering gehou in November 2020, in. Lede wat aan 
volgende week se aanlyn vergadering wil deelneem en nie die kennisgewing en gepaardgaande dokumente gekry 
het nie kan vir SAWPA kontak sodat ons die kennisgewing en skakel tot die vergadering kan aanstuur. SAWPA sal 
deur Bruce Breedt verteenwoordig word.   
 

NRCS HEFFINGS EN BETALING VIR PERIODE 20B VOOR 31 JANUARIE 2021 
 

Lede word herinner dat die indiening van die heffingsvorm en betaling vir periode 20B (1 Julie tot 31 Desember 
2020) teen die 31ste Januarie 2021 moet geskied. Lede wat nie die heffingsvorms van die NRCS ontvang het nie 
kan die generiese vorm van die SAWPA webtuiste aflaai by https://www.sawpa.co.za/nrcs. Indien u egter die 
generiese vorm gebruik moet u seker maak dat u die unieke JDE- of HEF-nommer wat deur die NRCS aan u 
toegeken is op die vorm verskyn. Dit sal verseker dat u betaling reg geallokeer word. 
  

STREEKSVERGADERINGS VIR 2021 
 
Weens die pandemie en strenger inperkingsregulasies het die 2de rondte streekvergaderings nie in 
Augustus/September 2020 plaasgevind nie. Met die toename en tweede golf van die Virus en vlak 3-
inperkingsreëls wat in Desember 2020 aangekondig is, is dit ook onseker of die 1ste rondte van die 2021-
streekvergadeings van Februarie/Maart sal plaasvind.   
 
SAWPA is besig met jaarbeplanning en gaan voorlopige datums skeduleer om voorsiening te maak en te verseker 
dat datums in dagboeke aangeteken kan word. Indien die beperkings dan tot so ŉ mate verslap dat 
streekvergaderings wel moontlik is, sal finale bevestigings deurgestuur word. Ons sal binnekort die beplande 
datums deurgee. Indien die situasie egter nie verbeter nie, sal uitstel na latere datums oorweeg word, bv. na die 
middel van die jaar toe.   

 
VERSOEK VIR MINISTERIËLE INTERVENSIE MET GEWAPENDE ROOFTOGTE 

 
Die gewapende rowe by KCA-aanlegte in die Harding-distrik van KZN tussen Julie 2019 en so onlangs as 
17 Desember 2020 staan nou op 16.  Na die laaste insident in Desember het SAWPA weereens amptelike briewe 

https://www.sawpa.co.za/nrcs


aan die DTIC en DEFF gestuur waarin ons versoek dat die onderskeie Ministers met die Minister van Polisie skakel 
met die doel dat hy betrokke raak en verseker dat die polisie in die streek ŉ daadwerklike ondersoek loods en die 
skuldiges, wat ons vermoed die werk van ŉ sindikaat is, aan die pen laat ry. Op die 18de Januarie 2021 het ons 
opgevolg met beide departemente en tot dusver het die amptenare van die DTIC aangedui dat hulle besig is met 
ŉ versoekskrif aan die Minister.  

 
 NUUSBROKKIES 

  
• Lede wat addisionele afskrifte van die 2021 kalenders wil bekom, kan vir Judy kontak by admin@sawpa.co.za.   

• Die SAWPA Nuusbrief verwys gereeld na vorige nuusbriewe en lede word herinner dat alle nuusbriewe by 
https://www.sawpa.co.za/newsletters.php afgelaai kan word. 

• Die gebruik van produkveiligheidsetikette deur SAWPA lede word bemoedig aangesien dit ŉ vereiste van 
SANS 10005 is, en ook in nasionale veiligheidswetgewing vereis word dat verbruikers gewaarsku word van enige 
moontlike gesondheid- en omgewingsrisiko’s wat kommoditeite wat gevaarlike chemikalieë bevat, mag hê, 
ingesluit verduursaamde hout. Die rolle veiligheidsetikette wat by SAWPA verkry kan word, bly gratis beskikbaar 
vir lede.      

  

Groete 
 

BRUCE BREEDT 
 
SAWPA aanvaar geen verantwoordelikheid vir enige stellings wat in die nuusbrief gemaak is nie. 
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