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NUUTSTE VERWIKKELINGE OOR NRCS EN ONWETTIGE HOUTBEHANDELING 
 

Hersiening van VC 9092 – Daar is geen verdere verwikkelinge sedert die laaste terugvoer in nuusbrief #230 
van Mei 2021 nie.  Die NRCS het bevestig dat hulle nog wag dat die Minister van DTIC die voorgestelde 
hersiening moet gazette vir die vereiste publieke kommentaarperiode alvorens dit goedgekeur kan word. 
Ons vertrou egter dat die proses voor die einde van 2021 afgehandel sal wees.   
 

NRCS Heffings vir periode 21A – Die 30ste Junie was die einde van die 21A-heffingsindienperiode en alle 
aanslae moet teen die 31ste Julie by die NRCS ingedien wees.  Aanlegte wat nog nie hulle 21A-heffingsvorm 
ontvang het nie kan die vorm op die SAWPA webtuiste https://www.sawpa.co.za/nrcs kry.  Soos in die 
vorige nuusbrief genoem, is daar nog geen wysigings sedert Mei 2019 gepubliseer nie, en daarom bly die 
heffing van R1,26 /m³ vir gesertifiseerde en goedgekeurde aanlegte steeds van toepassing.  
 

Regulering deur die NRCS – In nuusbrief #230 het ons gerapporteer dat die NRCS gedurende Junie 

strooptogte vir KZN beplan.  Die strooptogte het wel vanaf 21 tot 25 Junie plaasgevind en was hoofsaaklik 

gefokus in en rondom Pietermaritzburg, maar het ook onder andere plekke soos Greytown, Howick, 

Richmond, Mobeni, Impendle en Ladysmith ingesluit.   

ŉ Totaal van 34 maatskappye is besoek met ŉ groot deurbraak by twee bronaanlegte wat geïdentifiseer is. 

ŉ Totaal van 24 onwettige verspreiders of handelaars is ook geïdentifiseer.  Produkte ter waarde van meer 

as R1 miljoen is gekonfiskeer en direktiewe uitgereik.  Die behandelaars kon nie bewys van voldoening lewer 

nie, geen voorafgoedkeuring deur die NRCS is verkry nie, en die merking soos vereis was nie teenwoordig 

nie.  

Ek glo ons praat namens die hele bedryf as ons die NRCS bedank omdat hulle uiteindelik definitiewe aksie 

geneem het.  Ons vertrou dat die en toekomstige strooptogte ŉ duidelike boodskap aan onwettige 

behandelaars en handelaars stuur dat hulle onwettige aksies wel gevolge het.  Artikels oor die suksesse van 

die strooptogte is op SAnews.gov.za en in Mercury News gepubliseer, wat die probleem van onwettige 

houtverduursaming en die gevolge vir die wat oortree goeie blootstelling gee.  Ongelukkig het die opskrif 

van die Mercury News met die woorde “toxic timber trade” ŉ ietwat negatiewe konnotasie en plaas dit nie 

die fokus op die onwettigheid nie.  Dit blyk egter deesdae die wyse te wees wat baie media-maatskappye 

gebruik.  

Die NRCS het bevestig dat verdere strooptogte beplan word vir die 3de en 4de kwartale, maar weens die 

sensitiwiteit daarvan kan geen verdere inligting bekend gemaak word nie. 

EUCALYPTUS WINGERDPAAL ONDERSOEK 
 

Die beplande ondersoek om inligting bymekaar te maak oor wingerdpaalfalings vorder goed en die 
voorgestelde vraelys vir die opname sal binnekort d.m.v. ŉ proeflopie by 3 tot 5 boere getoets word.  
Emeritus Professor Tim Rypstra sal ons daarmee help.  Die doel is om enige tekortkominge in die vraelys te 

https://www.sawpa.co.za/nrcs
https://www.sanews.gov.za/south-africa/illegally-treated-timber-confiscated-distributors-kzn
https://www.iol.co.za/mercury/news/crackdown-on-kzn-toxic-timber-trade-leads-to-million-rand-haul-9630fc6e-ef04-458c-a525-7549398f9597


identifiseer alvorens die vraelys aan die wyer wingerd- en tafeldruifboere gestuur word in die vorm van ŉ 
beoogde aanlynopname.  
 

STUDIE OOR DIE KOOLSTOFKREDIET VOORDELE MET DIE  
GEBRUIK VAN BEHANDELDE PALE 

 

Ons is van plan is om ŉ koolstofvoetspoorstudie vir behandelde pale deur die Universiteit van Stellenbosch 
te doen.  Die doel is om ŉ kort verslag en kort opsomming saam te stel wat die volhoubaarheids- en 
hernubaarheidsvoordele met die gebruik van behandelde pale uit lig.  Alhoewel die fokus meer op die 
toepassings sal wees waar groot volume pale gebruik word, en alternatiewe materiale beskikbaar is en as 
ŉ bedreiging gesien word, sal die bevindinge van die studie op alle houtpaalgebruike van toepassing wees.   
 

NUUSBROKKIES 
 

• Die SAWPA Uitvoerende komitee het die herontwerp van die SAWPA webtuiste goedgekeur en ons vertrou 
dat dit in die komende maande afgehandel sal word.  Ons bestaande webtuiste bevat heelwat bruikbare 
inligting en lede word aangemoedig om die webuiste te besoek, maar ook om eindgebruikers en kliënte na 
die webtuiste te verwys om meer te wete kom oor houtverduursaming en die beskikbare produkte. 
http://www.sawpa.co.za/ . 

• Die aangehegte nuwe Guidance Note - Winter poles – Simply a case of appearance, is tot die bestaande lys 
van Guidance Notes op ons webtuiste gevoeg.  Die doel is om die fenomeen te verduidelik waar 
eindgebruikers glo dat ŉ behandelde paal met ŉ ligter oppervlakvoorkoms swak behandel is. 

• Die nuusbrief verwys gereeld na vorige weergawes en lede word herinner dat alle nuusbriewe op ons 
webtuiste gekry kan word by https://www.sawpa.co.za/newsletters.php . 

• Sedert die bekendstelling in 2012 was die veiligheidsetikette 'n sukses en die nuutste reeks is in geel 
beskikbaar.  Die gebruik van veiligheidsetikette word aangemoedig, aangesien dit in SANS 10005 
gespesifiseer word en 'n wetlike vereiste is dat verbruikers in kennis gestel moet word van moontlike 
gesondheids- en veiligheidsrisiko's wat verband hou met produkte wat gevaarlike chemiese middels bevat, 
bv. hout wat met preserveermiddels behandel is.  Die veiligheidsetiketrolletjies is gratis beskikbaar vir alle 
SAWPA-lede. 

 

• SAWPA lede wat nie meer gebruik maak van ŉ posbusadres nie, word versoek om die SAWPA kantoor in 
kennis te stel van die fisiese of alternatiewe adres waarna u die jaarlikse kalenders gestuur wil hê.  Stuur 
asseblief ŉ e-pos aan admin@sawpa.co.za . 

Groete 
 

BRUCE BREEDT 
 

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