Die 6de Junie 2013 is Wêreld Baljudag en die Suid-Afrikaanse Raad vir Balju’s
(SARVB) gaan hierdie geleentheid gebruik om te reflekteer op die huidige rol van die
balju’s in Suid-Afrika se jong demokrasie, en op die stappe wat reeds geneem het om
transformasie te bevorder.

Voor huidige demokratiese bestel was balju’s handlangers van die apartheid regering.
Balju’s was getrou aan die uitvoer van die onmenslike siviele skuldinvorderings bestel
onder die regering en het gereeld geweld gepleeg ten tye van hul taak.
Vandag is die SARVB ‘n voorstaander vir menseregte en dra by tot sosiale en politiese
transformasie in Suid-Afrika. Balju’s en hul adjunkte voorsien die demokratiese
regstelsel van dienslewering en speel ‘n belangrike rol om te verseker dat die mense
van Suid-Afrika se basiese Grondwetlike regte gehandhaaf word. Verder ondersteun die
SARVB prosesse wat verseker dat effektiewe en toeganklike regpleging plaasvind wat
gegrond is op geregtigheid, regverdigheid en menswaardigheid.
As Balju’s is dit ons onbenydenswaardige taak om hofbevele uit te voer. Ons moet
uitvoering gee aan hofbevele, maar ons moet ook die skuldenaars se persoonlike
omstandighede in ag neem. In die uitvoering van dié taak en die balanseering van die
verskillende belange van die partye moet ons deernis en tog fermheid aan die dag lê,
en terselfdetyd getrou bly aan die handhawing van menswaardigheid. “Upholding the
Dignity of Those We Serve” is immers ons leuse in ons daaglikse werk.
Die Balju professie word gereguleer deur die Wet op Balju’s nommer 90 van 1986, wat
die SARVB tot bestaan gebring het. Die SARVB is ‘n reguleerende gesag wat oor die
Suid-Afrikaanse Balju professie aangestel is. In die uitoefening van sy toesiggewende
rol, verseker SARVB dat Balju’s hulself handhaaf binne die raamwerk van dié
wetgewing.

Die SARVB is verantwoordelik vir die handhawing van hoë standaarde vir wetsgetroue
en etiese gedrag van sy lede en maak voorsiening vir institusionele kapasiteit en

opleidings programme om dit te verrig. Dit verseker dat balju’s ingelig is van pal
veranderende wetgewing, en dit gee balju’s die nodige ondersteuning en opleiding om
hul wetgewings mandate ooreenkomstig daarmee te kan uitvoer.

SARVB is die dryfveer vir transformasie van die professie en addresseer kwessies van
ongelykheid effektief en tydig. SARVB prioritiseer geslagsgelykheid in die professie, en
benader transformasie op so ‘n wyse dat die konstitutionele waardes van die
demokratiese land in inhoud sovel as in vorm bevorder word. Die transformasie vind
uitdrukking in die gedrag van balju’s ten opsigte van mekaar, sowel as met hul
betrekkinge met die publiek.

Die interne transformasie van die professie kan gesien word in die insluiting in die
professie van individue wat voorheen uitgesluit en verwerp was. Struikelblokke tot die
betreding van professie, waar individue voorheen uitgesluit was op grond van ras,
geslag en gestremhede, is nou verwyder en die weg word gebaan vir die bevordering
en aanmoediging van groot insluitendheid in die professie.

Die bevordering van die doelwit van transformasie kan gesien word in die samestelling
van die 124 nuwe balju’s wat in 2012 finansiele jaar aangestel is: van dié aanstellings
was 64 swart, 44 wit, 12 kleurling en 7 indiёrs. Verder verteenwoordig vroue 31.5% van
die nuwe aanstellings in ‘n professie wat van sy aard as “manswerk” gesien word. Die
feit dat aanstellings al hoe meer divers is, is ‘n aanduiding dat die SARVB die
ontwikkelende behoeftes van ons land nastreef.
Alhoewel daar ‘n merkbare verbetering is in die ras- en geslagssamestelling van die
professie, is daar steeds ‘n lang pad wat gebaan moet word. Die pas van verandering is
egter aan die toeneem in beide die interne en die openbare betrekkinge, wat sal
verseker dat die professie suksesvol wegbreek van die struikelblokke van die verlede.

Die herlewing van die balju bedryf word gelei deur die nuwe raad wat aangestel is. Die
SARVB speel ‘n onvervangbare rol in die tranformasie van die balju professie. Die

SARVB het verder ‘n tweeledige geskil-gedingende rol wat verseker dat die uitdagings
wat die publiek in die gesig staar, sowel as dié deur baljus spoedig hanteer word.

Daar is baie aspekte van SARVB se mandaat wat die professie in lyn bring met SuidAfrika se Grondwetlike doelwitte. Een van die SABVS se verantwoordelikhede is om
wetgewing met betrekking tot die balju professie na te gaan. Verder moedig SARVB
hervorming aan in die belang van die beskerming van die integriteit van die balju
proffessie sowel as ander rolspelers in die siviele regspleging.

SARVB se uiteindelike verantwoordelikheid is om standaarde te stel in die professie en
te verseker dat dié standaarde onder die lede van die professie gehandhaaf word. Dit
behels dat SARVB die gedrag van hul lede moet monitor om te verseker dat die
standaarde geimplimenteer word. SARVB monitor hul lede se gedrag ten opsigte van
die publiek en so doende verseker dit dat die vertroue in en integriteit van die professie
omhoog gehou word.

Op ‘n ander vlak is die SARVB een van die sleutel rolspelers in die Siviele Geregtigheid
Hersienings Projek (SGHP) van die Departement van Justisie en Grondwetlike
Hervorming. Die projek se oogmerk is om die siviele regstelsel met die Grondwetlike
waardes van ons land te versoen. Een van die doelwitte van die projek is om wette en
reëls te vereenvoudig in die belang van beter toegang tot geregtigheid.
Die projek fokus op die volgende aspekte van siviele regspleging:
a. Die verbetering van howe se kapasiteit om effektief siviele geskille af te handel;
b. Die aanmoediging van bekostigbare en koste-effektiewe dienste;
c. Die aanmoediging van alternatiewe oplossings van geskille ;
d. Die vereenvoudiging van hof prosedures en prosesse;
e. Die implementering van nuwe tegnologie in die lewering van dienste; en

f.

Die vereenselwing van die regstelsel met die Grondwet.

Die SGHP het die potensiaal om ‘n verandering in die manier waarop siviele en
administratiewe geregtigheid in Suid-Afrika bestuur word teweeg te bring. Aangesien
balju’s op die voorgrond van dienslewering in die gebied is, speel hulle ‘n belangrike rol
in die verwerkliking van hierdie opgmerke.

Terwyl ons Werêld Baljudag in Suid-Afrika vier moet ons as baljus onthou dat dit óns
plig is om te verseker dat die Suid-Afrikaanse siviele regspleging uitgeoefen word in ‘n
regs-gebasseerde wyse in lyn met die Grondwet. As SARVB is ons getrou aan die
handhawing van die reg en die beskerming van menswaardigheid van alle SuidAfrikaners. Alhoewel die reputasie van Suid-Afrikaanse baljus in die verlede ongunstig
was, sien SARVB dit as ons plig om te verseker dat geen misdrywe of korrupsie deur
ons lede geduld sal word nie. Dit is ons oogmerk om met alle relevante persone mee te
werk tot die bevordering en behouding van integriteit en eer in ons professie, en om die
Grondwet van Suid-Afrika omhoog te hou.
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