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Ek, Simion George, Hoof- Uitvoerende Beampte van die Wes-Kaapse Drankowerheid, ingevolge regulasie�6(1)(b) van die 
Wes-Kaapse Drankregulasies, 2011 (“die Regulasies”), nooi alle belanghebbende persone om kandidate te benoem wat na 
hul mening geskik is om aangestel te word as 'n vervangende lid van die Wes-Kaapse Dranklisensiëringstribunaal (“die 
Tribunaal”) van die Wes-Kaapse Drankowerheid (“die Owerheid”).  

1. Die hooffunksie van die Tribunaal is om ingevolge die Wes-Kaapse Drankwet, 2008 (Wet 4 van 2008)�(“die Wet”), sekere 
 aansoeke te oorweeg en daaroor te besluit. 

2. 'n Vervangende lid word aangestel vir die tydperk, wat nie twee jaar mag oorskry nie, wat die Raad van die Owerheid ten 
 tye van sy of haar aanstelling mag bepaal. 

3. Die pligte van 'n vervangende lid van die Tribunaal sluit die volgende in:

 (a) om waar te neem as 'n lid van die Tribunaal indien 'n lid van die Tribunaal, behalwe die Voorsittende Beampte, afwesig 
  is van 'n vergadering van die Tribunaal of onbeskikbaar is om 'n vergadering van die Tribunaal by te woon, in die plek 
  van die lid wat afwesig is;

 (b) om waar te neem as 'n lid van 'n komitee van die Tribunaal indien 'n lid van die komitee afwesig is van 'n vergadering 
  van die komitee of onbeskikbaar is om 'n vergadering van die komitee by te woon, in die plek van die lid wat afwesig is;

 (c) wanneer hy of sy aldus waarneem, om die vergaderings van die Tribunaal of 'n komitee van die Tribunaal by te woon 
  en daaraan deel te neem;

 (d) wanneer hy of sy aldus waarneem, om sekere aansoeke ingevolge die Wet te oorweeg en daaroor te besluit;

 (e) enige ander pligte en funksies soos voor voorsiening gemaak in die Wet of ander toepaslike wetgewing.

4. Benoemdes moet aan die volgende maatstawwe voldoen:

 (a) 'n Suid-Afrikaanse burger wees;

 (b) permanent in die Wes-Kaap woonagtig wees.

5. Die volgende persone word van aanstelling gediskwalifiseer:

 (a) iemand wat in die voorafgaande 10�jaar skuldig bevind is aan 'n misdryf en gevonnis is tot gevangenisstraf sonder die
  keuse van 'n boete, tensy die Raad van mening is dat die misdryf van so 'n aard was dat dit nie impliseer dat die
  persoon ongeskik is om die amp te beklee nie;

 (b) iemand wat in die voorafgaande 10�jaar skuldig bevind is aan 'n misdryf ingevolge die Wet, die “Liquor Act, 2003”
  (Wet�59 van 2003), of die Drankwet, 1989 (Wet�27 van 1989), tensy die Raad van mening is dat die misdryf van so 'n
  aard was dat dit nie impliseer dat die persoon ongeskik is om die amp te beklee nie;

 (c) 'n ongerehabiliteerde insolvent of iemand wat aan 'n handelingsonbevoegdheid onderhewig is;

 (d) iemand jonger as 25 jaar;

 (e) iemand met 'n regstreekse belang in die drankhandel;

 (f) iemand wat die familielid, vennoot of besigheidsdeelgenoot is van 'n persoon met 'n regstreekse belang in die
  drankhandel, tensy die Raad van mening is dat die belang van die familielid, vennoot of besigheidsdeelgenoot in die
  drankhandel nie impliseer dat die persoon ongeskik is om die amp te beklee nie;

 (g) iemand wat ingevolge artikel�35 van die Wet gediskwalifiseer is om 'n dranklisensie te hou; of 

 (h) iemand wat nie in die Wes-Kaap woonagtig is nie.

6. Kennis van drankwetgewing en die drankbedryf sal voordelig wees.

7. Alle benoemings moet skriftelik ingedien word in die vorm van Vorm�2 in Aanhangsel�3 by die Regulasies. Benoemings
 moet 'n omvattende curriculum vitae van die benoemde tesame met 'n skriftelike motivering ter ondersteuning van die
 benoemde se aanstelling bevat, waarin die benoemde se prestasies en loopbaanmylpale uiteengesit word en die redes
 waarom die benoemde hom- of haarself geskik ag vir aanstelling as 'n vervangende lid van die Tribunaal.

8. Aanstellings sal met sensitiwiteit vir ras en geslag gedoen word.

9. Kortlyskandidate moet 'n klaringsproses ondergaan.

10. Alle benoemings moet voor of op 13 Januarie 2023 ingedien word deur—

 (a) dit te pos na: Wes-Kaapse Drankowerheid, Aandag: Me S Langeveldt, Privaat Sak X6, Sanlamhof, Bellville, 7532;

 (b) dit te e-pos na: hr@wcla.gov.za (Maak die onderwerp: Benoemings vir Vervangende Lid van
  Dranklisensiëringstribunaal van WKDO); of

 (c) deur dit af te lewer by: Wes-Kaapse Drankowerheid, Aandag: Me S Langeveldt, 3rde Vloer, Sunbel-gebou, 
  Voortrekkerstraat, Bellville.

11. Alle inligting verskaf sal as hoogs vertroulik hanteer word. 

12. Navrae kan gerig word aan me S Langeveldt: Tel: 021 204 9730/32/92, E-pos: stacey.langeveldt@wcla.gov.za.

13. Afskrifte van die Wet en Vorm 2 kan van me S Langeveldt verkry word of vanaf die webblad: www.wcla.gov.za.
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