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Geagte Minister 

 

South African Language Bill 

Voorlegging van die Vereniging van Regslui vir Afrikaans (VRA) 

1. Die Vereniging van Regslui vir Afrikaans (VRA) is ŉ vrywillige vereniging van regslui 

met ŉ lidmaatskap van net meer as 600 regspraktisyns en regsakademici. Die VRA bevorder 

Afrikaans en veeltaligheid en spits hom veral daarop toe om die amptelike gebruik van 

Afrikaans veral in die regspleging te bevorder. 

2.  Die VRA neem hiermee ook die geleentheid te baat om op die South African Language 

Bill kommentaar te lewer en voorstelle te maak. 

3. In teenstelling met grondwetlike bepalings wat beginsels en regte in algemene en breë 

terme verwoord, behoort die klem van ŉ taalwet (soos bykans enige wetgewing) te wees om 

breedvoerig en in besonderhede, sodanige regte en beginsels te operasionaliseer. Dit moet in 

besonderhede vir die strukture en fasiliteite voorsiening maak waardeur openbare dienste ter 

wille van doeltreffende dienslewering aan lede van die publiek in hulle taal/tale van voorkeur 

verleen kan word. Dienooreenkomstig moet sodanige wet in besonderhede: 

3.1. uiteensit op welke wyse staatsorgane dienste mondeling en skriftelik in die 

amptelike tale aan lede van die publiek sal bied; 

3.2. uiteensit hoe inligting waaroor staatsorgane beskik en wat van algemene belang is 

op ŉ standhoudende en gereguleerde wyse in ŉ verskeidenheid van amptelike tale aan 

die publiek voorsien sal word; 

3.3. alle aspekte van taalverwante regte van lede van die publiek in hul skakeling met 

staatsorgane beskryf;  

3.4. voorsiening maak vir hoe staatsorgane hulself moet inrig ten einde op ŉ 

standhoudende grondslag die uitoefening van hierdie regte te verseker; 

3.5. voorsening maak vir doeltreffende remedies in gevalle waar staatsorgane versuim 

om die nodige stappe te doen om die realisering van hierdie regte te verseker. 

4. Waar die grondwet derhalwe breë beginsels en regte bevat en dus ŉ raamwerk verskaf, 

moet taalwetgewing in besonderhede bogemelde vyf kategorieë bepalings bevat ten einde die 
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grondwetlike raamwerk in te vul. Hierdie punt word deur plaaslike praktyk met betrekking tot 

ander wetgewing sowel as toepaslike regsvergelykende praktyk met betrekking tot 

taalwetgewing bevestig. Alle wetgewing wat sedert die inwerkingtreding van die grondwet 

aangeneem is om aan die grondwet uitvoering te gee (byvoorbeeld die Eployment Equirty Act, 

Promotion of Access to Information Act, Promotion of Equality and Elimination of Information 

Act, Promotion of Administrative Justice Act, ens) bevat juis in diepte  bepalings oor die 

onderwerp van elkeen van die betrokke wette. Wat die taalwetgewing van ander jurisdiksies 

betref, is dit opmerklik dat taalwetgewing in byvoorbeeld Kanada, België, Ierland, Wallis en 

onlangs ook in die Baltiese state eweneens in fyn besonderhede uitstip wat die staat met 

betrekking tot dienslewering in die tale daarin genoem, te doen staan.  

5. In die geval van die wetesontwerp in sy huidige vorm, word die teenoorgestelde 

aangetref. Die wetsontwerp herhaal die breë maatstawwe van artikel 6(3) van die grondwet met 

betrekking tot die behandeling van die amptelike tale. Verder maak dit voorsiening vir strukture 

(ŉ nasionale taaleenheid en taaleenhede in die organe waarop die wet van toepassing is) met 

beperkte bevoegdhede om voldoening aan hierdie breed geformuleerde grondwetlike 

maatstawwe te probeer verseker. Dit maak egter nie voorsiening vir enige van die vyf 

kategorieë van bepalings wat hierbo gelys is nie. Op die keper beskou beliggaam die 

wetsontwerp dus nie ŉ poging om ŉ behoorlike taalwet vir Suid-Afrika te laat aanneem nie 

maar paradoksaal genoeg juis om dit te vermy. Om hierdie rede is dit na ons mening nie 

moontlik om die bestaande wetsontwerp as grondslag vir ŉ uiteindelike taalwet te gebruik nie. 

Derhalwe word voorgestel dat die wetsontwerp van nuuts af aangepak word en dat sorg gedra 

word dat bepalings van die aard van die vyf kategorieë wat hierbo vermeld is, die ruggraat 

daarvan sal uitmaak. Sodanige herskrewe wetsontwerp behoort die volgende stel bepalings te 

bevat: 

5.1. Bepalings wat besonderhede rakende taalbeleid van staatsorgane uitspel 

Wat hierdie aspek betref, behoort daar afgestap te word van die huidige praktyk 

waarvolgens slegs Engels op ŉ deurlopende grondslag vir die lewering van openbare 

dienste gebruik word terwyl die ander amptelike tale bloot op ŉ arbitrêre en lukrake 

grondslag aangewend word. Gevolglik moet ŉ toekomstige taalwet reëlings bevat vir die 

deurlopende gebruik van verskeie amptelike tale met inagneming van die taaldemografie 

en -voorkeure van verskeie streke van die land. Dit mag beteken dat openbare dienste in 

bepaalde streke, afhangende van taaldemografiese realiteite en behoeftes en voorkeure 

van die publiek in bepaalde streke, in slegs twee maar in ander in drie, of meer 

amptelike tale voorsien sal word. 

5.2. Die beskikbaarstelling van vorms 

Een van die geykte prosesse van openbare dienslewering is dat kommunikasie tussen 

lede van die publiek en staatsorgane geskied by wyse van amptelike vorms wat deur lede 

van die publiek voltooi en deur staatsorgane oorweeg word. Lede van die publiek doen 

byvoorbeeld deur middel van die voltooiing van amptelike vorms aansoek vir die 

lewering van bepaalde dienste.  ŉ Enorme getal vorms is vir die doel in gebruik. Lede 

van die publiek behoort in staat gestel te word om sodanige vorms in hulle taal van 

voorkeur te voltooi. Indien nie, word sodanige persone van behoorlike dienslewering 

uitgesluit en word daar teen hulle gediskrimineer in vergelyking met diegene wat in staat 

gestel word om wel in hulle tale van voorkeur deur middel van die voltooiing van vorms 

met staatsorgane te kommunikeer. Die praktyk leer dat vorms gewoonlik in Engels 

beskikbaar is maar glad nie of selde in die ander amptelike tale. ŉ Behoorlik indiepte 

wetgewende reëling waaraan nougeset uitvoering gegee moet word, moet hierdie 

probleem regstel. Weereens met inagneming van taaldemografiese faktore en die 

behoeftes en voorkeure van die publiek in verskeie streke, moet derhalwe sorg gedra 



word dat vorms in verskeie van die amptelike tale beskikbaar is. Daarsonder is 

behoorlike openbare diens trouens eintlik onmoontlik. Dit is dus beswaarlik denkbaar 

dat ŉ taalwet aangeneem kan word sonder dat dit indiepte voorskrifte hieroor bevat.  

5.3. Personeelbeleid- en praktyk 

Dienste, met inbegrip van openbare dienste kan uiteraard slegs in die voorkeurtale van 

die publiek verleen word indien die personeel wat vir die lewering van die dienste 

verantwoordelik is in staat is om in die tale van die publiek aan wie die dienste verleen 

moet word, te kommunikeer. Hierby ingebegrepe is mondelinge kommunikasie sowel as 

kommunikasie by wyse van die voltooiing en wisseling van geskrewe korrespondensie, 

insluitende vorms soos hierbo vermeld. In die praktyk beteken dit dat personeel wat in 

dienspunte van staatsorgane ontplooi word, in die tale van die publiek wat deur daardie 

dienspunt bedien word, vaardig moet wees, anders is dit per slot van sake onmoontlik 

om dienste in die tale van die betrokke gemeenskappe te verskaf. Tans word personeel 

dikwels sonder enige gevoeligheid vir die taaldemografie, taalvoorkeure en -behoeftes 

van die publiek ontplooi. Dit is veral die gevolg van personeelbeleid wat bykans 

uitsluitlik op grond van die beginsel van rasseverteenwoordiging (representivity) 

toegepas word. ŉ Taalwet behoort derhalwe indiepte bepalings te bevat, wat verseker dat 

personeel op so ŉ wyse aangewend word dat dit aan die behoeftes van die publiek 

voldoen en dat dienste gevolglik in die tale van voorkeur van die publiek verleen word. 

Ons is van mening dat dit gedoen kan word sonder om die beginsel en doelwit van 

verteenwoordiging te ontwrig. 

5.4. Verslae en dergelike mededelings van algemene belang aan die publiek 

Die taalwetsontwerp van 2003 het breedvoerige bepalings bevat oor hoe verslae en 

dergelike dokumente van algemene openbare belang op ŉ rotasie-grondslag in ten 

minste vier tale oftewel vier taalgroepe gepubliseer moes word. Die huidige 

wetsontwerp bevat geen voorskrifte van hierdie aard nie. Die destydse bepalings was 

weloorwoë en oor die algemeen bevredigend. Ons stel voor dat daardie bepalings in ŉ 

nuwe wetsotwerp vervat moet word. 

5.5. Remedies  

Taal is ŉ noodsaaklike vereiste vir doeltreffende en billike dienslewering. Versuim om 

dienste in die taal van voorkeur aan lede van die publiek beskikbaar te stel, sluit 

sodanige lede van die publiek in ŉ mindere of meerdere mate van behoorlike 

dienslewering uit. Dit sluit sodanige mense van die volle uitlewing van hulle burgerskap 

uit en kom dikwels op ŉ skending van hulle regte neer. Sodra ŉ verbeterde wetsontwerp 

dus behoorlike bepalings bevat wat na behore voorsiening maak vir die uitoefening van 

taalverwante regte teenoor die staat, behoort ŉ versuim van die kant van staatsorgane om 

daaraan te voldoen in ŉ ernstige lig beskou te word. Gevolglik moet daar doeltreffende 

maatreëls met die inbegrip van strafmaatreëls in die wet ingesluit wees om te verseker 

dat taalverwante regte afgedwing word.  

6. Kommentaar oop die trefwydte van die huidige wetsontwerp 

6.1.Die huidige taalwetsontwerp is beperk tot aspekte van die skakeling tussen die publiek en 

bepaalde staatsorgane in die nasionale sfeer van regering. Ons is van mening dit te beperk is en 

dat dit op alle staatsorgane en -instellings in die nasionale sfeer van regering van toepassing 

behoort te wees. Sterk oorweging behoort ook daaraan geskenk te word om dit ook ŉ 

staatsorgane en -instellings in die provinsiale sfeer van toepassing te maak. 



6.2.Die wetsontwerp is nie van toepassing op die gebruik van die amptelike tale vir die doel van 

nasionale wetgewing nie. Tans word die keuse van in welke amptelike tale nasionale wetgewing 

gepubliseer word op ŉ besonder onbevredigende wyse gedoen. Die keuses word dikwels 

irrasioneel en arbitrêr uitgeoefen. Dit het dikwels nadelige gevolge vir verskeie 

taalgemeenskappe en die gebruikers van verskeie van die amptelike tale wat eintlik van die reg 

van die land uitgesluit word. Hierdie aangeleentheid is breedvoerig deur prof Koos Malan van 

die Universiteit van Pretoria en ŉ bestuurslid van die VRA bespreek. Die VRA ondersteun 

daardie voorstelle van hoe hierdie aangeleentheid hanteer behoort te word. As Bylae A sluit ons 

die volledige dokument waarin hierdie aangeleentheid behandel word met die insluiting van die 

voorstelle hierby in. Ons is van mening dat die wet uitgebrei behoort te word ten einde ook 

hierdie voorstelle te verreken. 

6.3.Die huidige wetsontwerp maak nie voorsiening vir die gebruik van die tale in die onderwys 

nie. Ons is van mening dat die wet inderdaad nie hierdie onderwerp behoort te hanteer nie. In 

die konteks van onderwys geld besondere oorwegings wat in wetgewing wat spesifiek op die 

onderwys betrekking het. Daar is klaarblyklik ruimte vir verbetering van die taalreëlings op die 

gebied van die onderwys. Dit moet egter in tersaaklike wetgewing wat daaroor handel hanteer 

word. 

6.4.Die gebruik van die amptelike in die howe is ŉ verwikkelde aangeleentheid. Taalgebruik in 

die howe het in beginsel twee funksies, naamlik ŉ amptelike een, synde die taal waarin die hof 

sy uitspraak gee en ŉ nie-amptelike funksie, synde die tale waarin getuienis afgelê word. 

Hierdie aangeleentheid word tans nie behoorlik in Suid-Afrika hanteer nie en verg behoorlike 

spoedige aandag. In die lig van die besondere oorwegings met betrekking tot die gebruik van 

die amptelike tale in die geregshowe, is die VRA egter van mening dat dit in ander wetgewing 

wat spesifiek op hierdie aspek van taakgebruik betrekking het, hanteer moet word. 

Volledigheidhalwe sluit die VRA twee dokumente in, wat hierdie aangeleentheid breedvoerig 

behandel. Die eerste is ŉ artikel van Prof Koos Malan, waarin die verwikkeldhede van 

taalgebruik in die geregshowe uiteengesit word en die tweede is ŉ voorlegging wat die VRA 

aan die minister van justisie gemaak het, wat onder meer voorstelle bevat van hoe taal in die 

howe hanteer behoort te word. Laasgenoemde dokument is ŉ goeie aanduiding van welke 

bepalings wetgewing oor hierdie aangeleentheid behoort te bevat. Dit word as Bylae B en C 

ingesluit. 

7. Ons versoek dat hierdie kommentaar en voorstelle in ag geneem word. Die VRA doen graag 

verder mee aan die proses. 

8. Laastens vertrou die VRA dat die uiteindelike taalwet in al elf amptelike tale aangeneem sal 

word.  Enige iets minder sal, in die lig van die oogmerke van die grondwet en die doel van die 

beoogde taalwet, net nie houdbaar wees nie. 
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Prof Steve Cornelius 

Voorsitter 

 


