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Die Wysigingswetsontwerp op 
Gas [B9 – 2021]



Die Parlement van Suid-Afrika nooi die publiek uit om insette oor die 
Wysigingswetsontwerp op Gas [B9 – 2021] in te dien. Die Nasionale 
Vergadering se Portefeuljekomitee oor Minerale Hulpbronne en Energie 
wat kragtens artikel 59(1) van die Grondwet optree, beoog om openbare 
betrokkenheid ten opsigte van hierdie wetsontwerp te fasiliteer en nooi 
dienooreenkomstig belangstellende belanghebbendes uit om 
kommentaar en insette te lewer.

Die Wysigingswetsontwerp op Gas



Waarom die Wetsontwerp op 
Gas?

inskiklikheidsmonitering en afdwingingsbepalings van die wet te 
versterk en voorsiening te maak vir aangeleenthede wat daarmee 
verband hou.

voorsiening te maak vir samewerking tussen die private en openbare 
sektore in die gasbedryf; en

voorts van voorneme te wees om aandag te skenk aan nuwe 
tegnologiese vooruitgang in die gassektor, veral met betrekking tot die 
vervoer van gas op ander maniere as per pypleiding, insluitend, maar 
nie beperk nie tot, vervoer as vloeibare aardgas (VAG) en 
saamgeperste aardgas;

bepalings in te sluit wat handel oor onkonvensionele gasse en nuwe 
vervoertegnologieë betreffende aardgasse wat nie uitdruklik in die 
huidige wet vervat word nie;

die wet te moderniseer, in ooreenstemming met die huidige en 
voorsienbare ontwikkelinge in die gasbedryflandskap;

Die wetsontwerp beoog om die Gaswet, 2001, deur middel 
van sy doelwitte te wysig ten einde:



Die wet:
bemagtig slegs die Nasionale 
Energiereguleerder van Suid-Afrika (NERSA) 
om die transmissie- en bergingstarief te 
monitor, goed te keur en, indien nodig, te 
reguleer; 

beskikbeskik nie oor tydlyne vir die uitvoering van 
sekere vasgestelde verpligtinge nie, 
byvoorbeeld, artikel 17 van die wet maak 
voorsiening vir die manier waarop ’n 
kennisgewing van aansoek om ’n lisensie 
gepubliseer moet word, maar daar bestaan 
geen tydsraamwerk waarbinne sodanige 
kennisgewing gepubliseer moet word nie; kennisgewing gepubliseer moet word nie; 

dwing nie onmiddellike beëindiging van 
ongelisensieerde aktiwiteite af nie en dwing 
registrasie van ongelisensieerde operasies 
af;

bemagtig NERSA nie om toegang te verkry 
tot die perseel waar ’n onwettige gasoperasie 
of -aktiwiteit plaasvind (vermoedelik 
plaasvind) nie, maar slegs tot ’n 
gelisensieerde aktiwiteit (artikel 29 van die 
wetsontwerp slaan ag op die leemte);

Die wetsontwerp:

bemagtig NERSA om ’n kritieke rol te speel 
met betrekking tot tarief- en prysvasstelling. 
Hierdie twee aspekte is van kritieke belang ten 
einde die belange van verbruikers en die 
publiek in die algemeen te beskerm;  

bemagtigbemagtig NERSA om transmissie-, bergings- 
en verspreidingstariewe vas te stel, te monitor, 
goed te keur en te reguleer (artikel 4(g) en 
22B); 

verskafverskaf die jongste inligting oor die wet ten 
einde volle nakoming van die regering se 
wetgewende vereistes betreffende 
breedgebaseerde swart ekonomiese 
bemagtiging (BSEB) te verseker (artikel 2); en

verpligverplig die regering om die bedryf aanspreeklik 
te hou. Dit voorsien die staat met voldoende 
maatreëls ten einde te verseker dat die bedryf 
voldoen aan die verskeie omgewings-, 
gesondheids- en veiligheidsverpligtinge wat 
regtens op hom geplaas word (artikel 18);

Wat die wet bepaal Wat die wetsontwerp 
beoog om te wysig

Die wetsontwerp beoog om, onder andere, die volgende leemtes in die 
hoofwet aan te pak:

Wat is die doel van die wysigings aan 
die hoofwet?

Die Wysigingswetsontwerp 
op Gas [B9 – 2021]



Die wet:

laatlaat slegs persone toe wat 
deur die lisensiehouer 
gemagtig is om enige 
perseel of grond te betree 
wat nie noodwendig aan 
die lisensiehouer behoort 
nie, maar waaraan die 
lisensiehouerlisensiehouer gas verskaf 
(artikel 33(5) van die 
wetsontwerp slaan ag op 
die leemte); 

penaliseer die 
lisensiehouers vir versuim 
om aan NERSA se 
voorskrifte te voldoen. 
(artikel 3(a) van die 
wetsontwerp slaan ag op 
die leemte); en

is nie duidelik oor is nie duidelik oor 
sanksies betreffende ’n 
lisensiehouer se versuim 
of weiering om die 
vereiste data/inligting aan 
die Reguleerder of 
Departement te verskaf of 
die verskadie verskaffing van 
verkeerde of vals 
data/inligting nie (artikel 
34(a) van die 
wetsontwerp slaan ag op 
die leemte). 

Die wetsontwerp:

maak voorsiening vir ernstige strafmaatreëls, met inbegrip van 
’n minimum boete van R2 miljoen per dag vir die verbreking van 
nakomingsmaatreëls asook die intrekking van bedryfslisensies 
(artikel 26: Nakomingskennisgewing);  

salsal baie daartoe bydra ten einde te verseker dat die industrie 
aan sy wetlike verpligtinge voldoen. Hierdie aspek sal help om 
die gesondheid en veiligheid van werkers en gemeenskappe 
sowel as die omgewing te beskerm;

salsal die Minister van Hulpbronne en Energie bemagtig om ’n 
Gas-meesterplan saam te stel, na skakeling betreffende die 
scenario-beplanning vir gasaanbod- en -aanvraag. Hierdie 
aspek sal die voorbereiding van ’n dokument behels wat 
verskeie scenario’s ten opsigte van gasvoorsiening, -aanvraag 
en -vervoer asook ’n geraamde koste betreffende daardie 
scenario’s sal uiteensit (artikel 28(a));

bemagtigbemagtig die Minister om ’n bepaling daar te stel vir 
gasinfrastruktuur, gas en dienste. Die bepaling kan aandui of 
die persoon wat voornemens is om die vereiste gasfasiliteit of 
diens op te rig, te bedryf, in stand te hou of te bestuur ’n 
staatsorgaan, ’n privaatsektorparty of ’n koöperasie ingevolge 
die Koöperasieswet is; en maak voorts voorsiening vir die 
vestiging van Geïntegreerde Energieprojekte (artikel 28(b): 
Gasbepaling); enGasbepaling); en

bemagtig die Minister, in oorleg met die Energiereguleerder, om 
’n vrystelling van enige van die bepalings van die wet uit te reik, 
indien dit moontlik: 

die nasionale veiligheid van die Republiek waarborg;
die nasionale -, strategiese - of ekonomiese belang van 
Republiek bevorder; of
’n internasionale verpligting van die Republiek (artikel 
34(c)) vervul.  

Wat die wet 
bepaal

Wat die wetsontwerp beoog 
om te wysig
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Voorleggings is gewoonlik in skriftelike en mondelinge formaat. Skriftelike voorleggings word 
versterk deur middel van ’n mondelinge voorlegging aan die komitee, indien die persoon of 
groep wat die voorlegging gedoen het, genooi word om ’n mondelinge voorlegging te doen.

Hoe om ’n voorlegging te skryf? 
AlhoewelAlhoewel daar geen vasgestelde formaat vir ’n voorlegging aan ’n komitee is nie, moet dit 
goed deurdag en maklik leesbaar wees. Die volgende voorstelle kan help om dit as sodanig 
te bereik: 
Opskrif – Verskaf ’n opskrif vir u voorlegging met die naam van die komitee aan wie dit 
gerig is en die volle titel van die wetsontwerp of onderwerp.
Wie skryf dit?  Noem baie duidelik van wie die voorlegging afkomstig is. Verskaf u naam 
of die naam van die organisasie wat deur u verteenwoordig word. 
KontakbesonderhedeKontakbesonderhede – Sluit ’n kontakadres, telefoonnommer gedurende die dag en 
ID-nommer in. Indien u om private redes nie wil hê dat hierdie besonderhede openbaar 
gemaak word nie, meld dit in u dekbrief en moet dit nie op die voorlegging self insluit nie.

Alle geaffekteerde en geïnteresseerde partye, individue en georganiseerde 
formasies word uitgenooi om deel te neem deur skriftelike voorleggings aan die 
Portefeuljekomitee oor Minerale Hulpbronne en Energie te doen. Die komitee kan 
u ook uitnooi om mondelinge voorleggings te doen.

Wie moet deelneem en hoe?

Die Parlement word deur die Grondwet die mandaat opgelê om te verseker dat die 
publiek by al sy prosesse, met inbegrip van die maak van wette, betrokke is. Ten 
einde aan hierdie mandaat te voldoen, nooi die Portefeuljekomitee oor Minerale 
Hulpbronne en Energie alle geïntereseerde en geaffekteerde partye uit om aan die 
Wysigingswetsontwerp op Gas deel te neem.

Waarom nooi die Parlement openbare 
insette uit?

Openbare deelname is ’n demokratiese proses wat verseker dat wetgewers na die stemme 
van die mense luister wanneer hulle wette maak.

Waarom moet u aan hierdie wetsontwerp 
deelneem?
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Het u 
geweet
Die Parlement bestaan uit twee Huise, naamlik die Nasionale Vergadering en die 
Nasionale Raad van Provinsies 

Die Parlement is die nasionale wetmakende liggaam van Suid-Afrika

’n Hoofwet is ’n primêre stuk wetgewing wat handel oor ’n bepaalde onderwerp of gebied 
van die reg 

Wetsontwerpe word hoofsaaklik deur die Minister van ’n spesifieke departement aan die 
Parlement voorgelê 

VVir ’n wetsontwerp om tot wet aangeneem te word, moet die President dit onderteken 

Die Parlement word deur die Grondwet verplig om die menings van die mense in te win 
alvorens enige wetsontwerp as ’n wet of wetgewing aangeneem word 

’n Wetsontwerp is ’n voorgestelde nuwe wet, of konsepwet, wat nog nie deur die 
Parlement of ’n provinsiale wetgewer goedgekeur is nie 

Of besoek die Parlement se webwerf by www.parliament.gov.za

Ayanda Boss by:
E-posadres: aboss@parliament.gov.za
Selfoonnommer: 083 709 8515

Arico Kotze by:
E-posadres: akotze@parliament.gov.za
Selfoonnommer: 083 709 8515

Die komitee sal alle openbare insette oor die wysigings aan die hoofwet vir die 
Nasionale Vergadering (NV) oorweeg ten einde die wetsontwerp goed te keur. Die 
wetsontwerp sal dan na die Nasionale Raad van Provinsies (NRVP) verwys word vir 
verdere beraadslaging en instemming. Die NRVP, net soos provinsiale wetgewers, sal 
sy eie openbare deelnameproses van stapel stuur. Daarna sal die wetsontwerp aan die 
President gestuur word vir instemming en ondertekening as wet.
VVir afskrifte van die wetsontwerp en enige verdere inligting oor die komiteeproses kan 
u met die sekretarisse van die Portefeuljekomitee oor Minerale Hulpbronne en Energie 
soos volg skakel: 

Wat gebeur nadat u u insette by die komitee 
ingedien het?
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This poster is produced on environmentally 
approved paper

Instagram.com/ParliamentofRSA

Twitter.com/ParliamentofRSAYoutube.com/user/ParliamentofRSA

facebook.com/ParliamentofRSA

Address: PO Box 15, Cape Town, 8000

Email: info@parliament.gov.za

Tel: 021 403 3341
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