
Jagters wat in Namibië met hulle eie vuurwapens wil gaan jag moet by die SAPD aansoek doen 
vir ŉ tydelike in- en uitvoerpermit om die vuurwapen wettig oor die grens te kan neem en weer 
terug te bring.  
Voltooi aansoekvorm SAPS520 en handig dit in by jou naaste Polisiestasie.  
Die Polisiestasie sal die aansoekvorm na die SAPD se provinsiale kantore stuur en vandaar 
gaan dit na die Sentraal Vuurwapenregister in Pretoria vir goedkeuring en uitreiking.  
(Dit neem minstens 21 werksdae en daarom is dit noodsaaklik om vroegtydig aansoek te doen. 
  

Behalwe vir die normale uitvoerpermit vir ŉ geweer, vereis SAPD ook die volgende 
items wat by die grenspos gehou word: (Let Wel: die grenspos beskik nie oor die fasiliteit 
om afskrifte van hierdie dokumente te maak nie.)  

 
1. ŉ Afskrif van jou paspoort  
2. ŉ Afskrif van jou wapenlisensie se voor en agterkant, saam op een bladsy 
3. ŉ Afskrif van die jaguitnodiging. Maak dus ŉ ekstra afskrif.  
 

(Let ook op die spesiale reëling vir kinders wat saam met u na Namibië reis.) 
 
Jagters wat deur Botswana wil reis, of in Botswana wil gaan jag, kan Mike Botha skakel vir meer 
inligting oor dokumente wat vereis word:  
Mike Botha (Botswana) 
Tel 00267 393 9830 
Faks:   00267 393 9830 
E-pos: paam@it.bw 
____________________________________________________________________________ 
 
Jagters wat vleis oor die grens na SA wil terugbring, moet aansoek doen om dit in te voer. ŉ 
Maksimum van 250kg vleis vir eie gebruik word toegelaat. Jagters wat ŉ amptelike uitnodiging 
aanheg van die boer waar hulle gaan jag, mag ŉ maksimum van 500kg vleis oor die grens bring 
(+100kg biltong, hoewe, velle ens.). 
Wanneer jagters klaar gejag het, moet hulle die naaste staatsveearts besoek om die vleis te laat 
afteken en die toepaslike fooi betaal.  
Die staatsveearts voltooi die amptelike vleisinvoerpermit wat jagters ŉ Suid Afrika kry.  
Maak vooraf ŉ afspraak met die staatsveearts. Onthou hulle werk nie noodwendig oor naweke 
nie.  
Daarna kan jagters met die getekende vleisinvoerpermit en die kwitansie vir die betaling van die 
fooi na die grenspos gaan waar die vleis geïnspekteer sal word. 
 
Voltooi die aangehegte aansoekvorm en volg instruksies op punte 1 -9 op bladsy 1 noukeurig.  
 
Dit kos R180.00 per aansoek en neem ongeveer 5 werksdae. (maksimum 10 dae wanneer hulle 
onder druk is.) 
 Die Departement van Landbou se bankbesonderhede en adres is op die aansoekvorm.  
 



Stuur die aansoekvorm, bewys van betaling, amptelike uitnodiging (as daar is), en afskrif 
van ID na:   VetPermits@daff.gov.za 
  
Doen navraag by die Departement Landbou by telnr. (012) 319 7510 of faksnr: (012) 329 8292 
om uit te vind of hulle die aansoek ontvang het. Jagters kan ook die vorms self gaan inhandig.  
  
SA Jagters se diens aan lede 
Vir R250 sal SA Jagters sy lede se vleisinvoerpermitte  gaan haal en per koerier laat aflewer.  
Rig navrae aan Vanessa Bell by 012 808 9300.  
  
Vriendelike groete 
  
Vanessa Bell 
SA Hunters and Game Conservation Association 
SA Jagters- en Wildbewaringsvereniging 
 


