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Beleid 7.2 

Verkeersboetes 
 

 

Doel: 

Om die jongsgeldende betalingsprosedure aan 
werknemers van die NG Kerk in SA te verduidelik vir 
wanneer hulle ’n verkeersoortreding met ’n voertuig van 
die NG Kerk in SA begaan het en ’n boete daarvoor 
uitgereik is. 

Eienaar: Sinodale Taakspan vir Finansies en Administrasie 

Funksionaris verantwoordelik vir 
hierdie beleid: 

Fasiliteitsbestuurder (Schalk van Schalkwyk) 

Implementeringsdatum: 1 Maart 2019  

Hersieningsdatum:  Na gelang van noodsaaklike aanpassings 

Datum van hierdie weergawe: 27 Junie 2019  

Weergawenommer: 7.2 
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Beleid 7.2 

Verkeersboetes 

 
 

1. GEVOLMAGTIGDE 

1.1 Die NG Kerk in SA het ’n “Gevolmagtigde” (Proxy) en amptelike “Verteenwoordiger” 

(Representative) vir die NG Kerk in SA se voertuigregister aangestel.   

1.2 Die Gevolmagtigde (Proxy) is die fasiliteitsbestuurder van die NG Kerk in SA, mnr Schalk van 

Schalkwyk.   

1.3 Hy tree ook op as Voertuig Vlootbestuurder. 

1.4 Die gevolmagtigde se e-posadres word gebruik vir die kennisgewings en boetes. 

(schalk@kaapkerk.co.za)   

1.5 Die “Verteenwoordiger” (Representative) is mev Annerina Viljoen. 

 

2. BOETES 

2.1 By ontvangs van ’n kennisgewing van enige verkeersoortreding met een van die NG Kerk in 

SA se voertuie stel die Gevolmagtigde of Verteenwoordiger onmiddellik die betrokke 

diensgroepkoördineerder in kennis van die kennisgewing en bied aan die bestuurder van 

die betrokke voertuig, sewe (7) werksdae om deur middel van ’n beëdigde verklaring of 

regsverteenwoordiger van sy/haar keuse, op eie koste, vertoë te rig teen die boete óf om 

die boete self dadelik te betaal. 

2.2 Hy/sy moet die bewys van die proses óf die bewys van die betaling by die Gevolmagtigde 

indien. 

2.3 Indien die sewe dae verstryk het of die diensgroepkoördineerder dui aan dat die boete deur 

die diensgroep betaal sal word, word dit onmiddellik aan die Bestuurder: Finansies 

voorgelê vir betaling en die betrokke koste word by die volgende betaaldatum, van die 

betrokke voertuigbestuurder se salaris verhaal en as “Boete” op die salaris-advies 

aangedui. 

2.4 ’n Administrasiefooi van tot 10% (tien persent) kan by die boete gevoeg word. 
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