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Hoe om hierdie notas te gebruik

Die Kursus in Aktepraktyk was oorspronklik bekend as die “Selfstudie Aktekursus”.  Die

rede is dat dit aanvanklik vir selfstudiedoeleindes ontwerp is.  Dit is opgestel met die oog

op voorbereiding vir die eksamen in transportbesorging.  Dit is geskryf vir persone wat geen

blootstelling aan ‘n aktepraktyk het nie en wat geen kennis van aktes het nie.  Ten einde die

magdom inligting wat op transportbesorging betrekking het sinvol aan te bied, is die

studiemateriaal in verskillende dele verdeel.  Die kursusnotas bestaan uit vyf dele, naamlik:

Deel 1 Aktepraktyk en die Akteswet

Deel 2 Deeltitels en Aktekantoorprosedure

Deel 3 Aktepraktyk en Ander Toepaslike Wette

Deel 4 Praktiese Voorbeelde - (‘n bundel van voorbeelde)

Deel 5 Gevallestudies - (‘n bundel van gevallestudies)

   Dele 1, 2 en 3 bestaan uit verduidelikende notas waarin aktepraktyk en die wette

wat daarop betrekking het, verduidelik word.

   Deel 4 bestaan uit praktiese voorbeelde en verskeie gevallestudies wat op Dele 1,

2 en 3 betrekking het.

   Deel 5 bestaan uit ‘n seleksie van ou eksamenvrae met antwoorde wat ook op

Dele 1,2 en 3 betrekking het.

Jy word aangeraai om elke deel in ‘n afsonderlike lêer te sit om jou studies te vergemaklik,

maar in die besonder Deel 4, die praktiese voorbeelde, en Deel 5, die gevallestudies,

sodat jy dit saam met die verduidelikende notas kan bestudeer.  Daar word telkens in die

verduidelikende notas (Dele 1, 2 en 3) na die toepaslike voorbeelde in die voorbeeldebundel

(Deel 4) en na die gevallestudies in Deel 5 verwys.

Elke deel (1, 2 & 3) is in verskillende hoofstukke ingedeel en elke hoofstuk bevat sy eie

inhoudsopgawe.

   Deel 1 fokus op aktepraktyk in die algemeen en in die besonder op die Akteswet

en Regulasies daarkragtens uitgevaardig.

   Deel 2 fokus op die Deeltitelwet en Regulasies daarkragtens uitgevaardig.  Dit

behandel ook die Prosedure in die Aktekantoor.

   Deel 3 fokus op algemene wette wat op die praktyk van transportbesorging

betrekking het, en soos in die sillabus voorgeskryf.  Dit behandel die belangrikste

algemene wette wat in die sillabus voorgeskryf word.

Die sillabus word jaarliks deur die eksaminatore, wat vir hierdie doel aangestel is,

opgedateer.  Jy kan ‘n afskrif van die jongste sillabus van die LSSA se webwerf aflaai by

www.lssa.org.za/legal-practitioners/professional-examinations.  Hierdie notas is egter

oor die jare opgestel om aan die basiese vereistes van die sillabus te voldoen.



     1 Sedert September 2019 het die posisies van die eerste en tweede vraestelle omgeruil en word hulle
ook nou op twee verskillende dae geskryf.  Die huidige vraestel 1 was voorheen vraestel 2 en is op
dieselfde dag in die middag geskryf.  Die huidige vraestel 2 was voorheen vraestel 1 en is in die oggend
geskryf.  Wat doel en inhoud van dié vraestelle betref het niks verander nie.
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Studie- en eksamenwenke

1 Formaat van die eksamen

1.1 Ten einde jouself vir die eksamen in transportbesorging voor te berei, moet jy weet

wat die formaat van die eksamen gaan wees.  Die eksamen bestaan uit twee

skriftelike vraestelle wat op twee verskillende dae geskryf word.  Die tweede

vraestel word een week na die eerste vraestel geskryf.1

1.2 Die EERSTE VRAESTEL bestaan uit kort vrae en is daarop gerig om jou teoretiese

en praktiese kennis van die Akteswet, die Wet op Deeltitels en van al die ander

wette wat op transportbesorging betrekking het te toets. 

    100 punte word aan hierdie vraestel toegeken.

    Dit is ‘n twee-uur lange vraestel (09:00 - 11:15)

    Jy het 15 minute om die vrae te bestudeer voordat enigeen mag begin skryf.

1.3 Die TWEEDE VRAESTEL is saamgestel om jou kennis en bekwaamheid met die

praktyk en prosedure van transportbesorging te toets.  Dit is veral toegespits om

jou vaardigheid met die opstel van aktes, sertifikate, volmagte, aansoeke,

toestemmings, ooreenkomste en ander dokumente te toets.  Die eerste vraestel se

primêre doel is dus om jou opstelvaardighede te toets.  Daar kom egter altyd ook 'n

aantal kort vrae voor wat jou teoretiese en praktiese kennis van die werk gaan toets.

    200 punte word aan hierdie vraestel toegeken.

    Dit is ‘n vier-uur lange vraestel (09:00 - 13:15)

    Jy het 15 minute om die vrae te bestudeer voordat enigeen mag begin skryf.

    Afskrifte van beide die Akteswet en die Wet op Deeltitels word slegs vir hier-

ie vraestel voorsien. Dit beteken dat daar NIE van jou verwag word om die

voorgeskrewe vorms wat in die regulasies verskyn, te memoriseer nie.

2 Vereistes om te slaag                     

‘n Gemiddeld van 50% in die twee skriftelike vraestelle is ‘n slaagpunt en 

normaalweg sal ‘n kandidaat nie moet aanmeld vir ‘n mondeling nie as ‘n gemiddeld

van 50% of meer behaal is nie.  Die eksaminatore het egter die reg om enige

kandidaat te onderwerp aan ‘n mondeling ten einde te bepaal of die kandidaat oor

voldoende praktiese kennis van die genoemde onderwerpe beskik.  Kandidate wat

nie die slaagpunt behaal in die twee skriftelike vraestelle nie, maar wel ‘n gemiddeld

van 40% tot 49% behaal, druip die eksamen maar kwalifiseer vir ‘n mondelinge

eksamen.  ‘n Kandidaat wat minder as 40% gemiddeld behaal, druip en moet die

eksamen weer aflê.
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3 Wat word in die eksamen voorsien?

Afskrifte van die Akteswet en die Wet op Deeltitels sowel as die regulasies en die
VOORGESKREWE VORMS daarkragtens uitgevaardig, word slegs in die tweede 
vraestel voorsien.  Die rede daarvoor is dat hierdie die “opstel-vraestel” is en         
jy hoef dus nie die voorgeskrewe vorms te memoriseer nie.  Jy moet egter weet
watter voorgeskrewe vorm om te kies ten einde ‘n spesifieke vraag te kan
beantwoord.  Jy skryf dan die teks van die voorgeskrewe vorm oor in jou antwoord.

4 Hoe kan dit my in die eksamen help?

Jy moet jou werk baie goed ken en nie daarop reken om in die eksamen in dié twee
wette en regulasies vir antwoorde te soek nie.  Daar is eenvoudig nie genoeg tyd
daarvoor nie.  Jy moet egter wel weet hoe om die voorgeskrewe vorms in die
eksamen te gebruik.  Dit kan jou geweldig baie help, aangesien jy dit nie uit jou kop
hoef te ken nie, maar jy moet wel weet om die regte vorm te kies om die regte
dokument te kan opstel wat in ‘n bepaalde vraag gevra word.  Hierdie voorgeskrewe
vorms is van groot belang in die TWEEDE vraestel.

5 Hoeveel tyd het ek nodig om vir hierdie eksamen voor te berei?

5.1 Ons kry gereeld hierdie vraag, maar die antwoord daarop hang van ‘n paar faktore
af, soos byvoorbeeld: jou vermoë om die groot volume werk in ‘n relatiewe kort tyd te
bemeester, die tyd wat jy beskikbaar het om vir die eksamen voor te berei, jou
vasberadenheid en toewyding, jou persoonlike omstandighede en ander verpligtinge. 
As ‘n algemene reël beveel ons aan dat vier tot ses maande van toegewyde
studie ‘n ideale en realistiese tydsraamwerk vir voorbereiding is.  In die verlede
het ‘n hele aantal van ons studente dit egter al in ‘n korter tyd reggekry deur ons
kursusse in Februarie vir die Mei-eksamen en Julie vir die September-eksamen by te
woon en steeds met die eerste probeerslag te kon slaag.  Dit is derhalwe moontlik
om dit in ‘n korter tyd as die aanbevole tydsraamwerk te doen, maar dan sal jy baie
hard moet werk en dit sal uitermate hoë eise aan jou stel.  Sommige van hierdie
suksesvolle studente se kommentaar kan op ons webwerf gelees word.

5.2 Met die nuwe datums (sedert 2020) sal dit nie meer moontlik wees nie.  Jy sal nou
ons kursus in Februarie moet bywoon om die eksamen in die tweede semester te
kan skryf, en in September/Oktober om die eksamen in die eerste semester van die
volgende jaar te kan skryf.

6 Hoe benader ek hierdie notas?

6.1 Deel 1 en 2 van hierdie notas is hoofsaaklik op die tweede vraestel gerig en Deel 3
op die eerste vraestel, maar in die eerste vraestel sal jou teoretiese kennis van die
werk wat in Dele 1 en 2 behandel is, ook getoets word.

6.2 Begin jou studies deur eers vinnig deur Deel 1 te lees (“scan” dit oppervlakkig en
teen ‘n redelike spoed) ten einde ‘n oorhoofse indruk van die werk en die “manier
van doen” te kry.  Moenie te gou in detail verval nie, en gaan dan terug na die begin



     2 In hierdie notas word die moderne Afrikaanse spelling, naamlik "Akteswet" gebruik, en nie die
verouderde spelling "Aktes Wet", soos wat dit in die formele benaming  van die “Registrasie van Aktes
Wet” voorkom nie en dat slegs die verkorte weergawe, naamlik “Akteswet”, gebruik word.
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om elke hoofstuk in meer besonderhede te bestudeer.

6.3 Toets dan jou kennis deur na die vrae uit vorige vraestelle te kyk terwyl jy elke
hoofstuk bestudeer.  Dit sal jou ‘n idee gee oor hoe die vrae gevra word en wat van
jou in die eksamen verwag kan word.  

7 Waar kan ek modelantwoorde en eksamenvrae in die hande kry?

7.1 Modelantwoorde van die laaste drie jaar se vraestelle word saam met hierdie notas
aan jou voorsien.  Dit is ons eie modelantwoorde.  Ouer modelantwoorde kan van
ons webwerf afgelaai word.

7.2 Jy word aangeraai om self die vraestelle van hierdie jare se eksamens by die
afdeling “Regsopleiding en Ontwikkeling” van die Vereniging van Prokureursordes
van Suid-Afrika, “LEAD”, teen 'n geringe tarief aan te koop.  Dié afdeling is in
Pretoria gesetel en die telefoonnommer is (012) 441-4611.

8 Is hierdie notas voldoende?

8.1 Hierdie notas is ongetwyfeld die mees omvattende stel notas om vir die eksamen in
transportbesorging voor te berei en jy word aangeraai om dit behoorlik te bestudeer. 
Dit is oor baie jare heen as voldoende studiemateriaal bewys en die kommentaar
van verskeie persone wat reeds daarmee sukses behaal het kan op ons webwerf
gelees word.

8.2 Benewens hierdie notas, word aanbeveel dat jy ook die volgende kry -
   'n afskrif van die Akteswet 47 van 19372 en die Regulasies daarkragtens

uitgevaardig, maar in die besonder 'n afskrif van die voorgeskrewe vorms,
wat as 'n skedule by die regulasies aangeheg is; en

   'n afskrif van die Wet op Deeltitels 95 van 1986 en die Regulasies
daarkragtens uitgevaardig, maar in die besonder ‘n afskrif van die
voorgeskrewe vorms, wat as 'n skedule by die regulasies aangeheg is.

Soos reeds hierbo gemeld is die voorgeskrewe vorms baie belangrik.  Dit kan en
moet van ons webwerf afgelaai word.

9 Hoe kan ek my notas gereeld opdateer?

9.1 ‘n Unieke eienskap van hierdie kursus is dat jy jou notas gereeld met die jongste
uitgawe kan opdateer sodat jy op hoogte van die nuutste verwikkelinge in
aktepraktyk kan bly.  Die notas word jaarliks en soms twee-jaarliks opgedateer.

9.2 Sodra jy vir ons kursus ingeskryf het, word jou naam outomaties op ‘n databasis
geplaas.  Jy sal dan van-tyd-tot-tyd, Deo Volente, ‘n kennisgewing per SMS, e-pos
en/of per pos ontvang waardeur jy in kennis gestel word van ‘n nuwe opdatering wat
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beskikbaar is en wat die kostes daaraan verbonde is.

9.3 Dit is jou verantwoordelikheid om ons van enige verandering in jou kontak-
besonderhede in kennis te stel ten einde seker te maak dat jy hierdie kennisgewings
gereeld ontvang.

9.4 Die koste verbonde aan ‘n nuwe opdatering hang van die omvang daarvan af en van
die getal bladsye wat deur die nuwe uitgawe geraak word.

10 Inligting op die dekblad van die eksamenvraestel

10.1 Aangesien vraestel 2 veral daarop gerig is om jou opstelvaardighede te toets is dit
van die uiterste belang dat jy sal let op die vereistes wat die eksaminatore op die
heel voorste bladsy van die eksamenvraestel stel - (sien ‘n afskrif daarvan op die
agterkant hiervan).  Jy moet al daardie vereistes nakom, maar jou aandag word
spesifiek op vereiste nommer 6 van die eksamenvraestel se dekblad gevestig, nl -

"Aktes en dokumente wat opgestel word, moet voldoen aan die vereistes van
die Aktes Wet en regulasies, met ander woorde asof bedoel vir indiening
by die aktekantoor."

10.2 Kyk na die reëls wat van toepassing is by die opstel van aktes en dokumente in
Deel 1, hoofstuk 4, “Transportakte”, paragraaf 3, van hierdie notas!  Kom daardie
reëls ook in die eksamen na!  Van al daardie reëls is die volgende van besondere
belang, naamlik -
1) Voorsien jou akte van 'n opstelklousule.
2) Laat die boonste helfte van die eerste bladsy van alle registreerbare

dokumente oop (transportaktes, sertifikate van geregistreerde titel en
verbande) en begin in die middel van die bladsy met jou opskrif.

3) Skryf slegs op een kant van elke bladsy.
4) Nommer die bladsye van elke dokument wat jy opstel.
5) Aan die einde van jou dokument, voorsien die naam van die plek waar en

datum wanneer die dokument opgestel word.

11 Besoek ‘n aktekantoor in jou omgewing

Indien jy nie naby 'n aktekantoor is nie, of nie een gereeld te besoek nie, word jy
aangeraai om 'n afspraak met 'n praktiserende transportbesorger te maak om jou vir
ten minste drie keer deur die aktekantoor naaste aan jou te neem.  Vra vir daardie
persoon om die proses vanaf indiening tot en met registrasie aan jou te
verduidelik.  Hierdie kennis mag jou veral in die mondelinge gedeelte van die
eksamen handig te pas kom!

12 Net die beste en baie sterkte

Jy word alle sukses en sterkte met jou eksamen toegewens.

Gawie le Roux
en ook namens my kollegas, Erinda Frantzen en Johan van Stade


