1.) Wat is die SKBBV en wat is die area van jurisdiksie?
Die Suid-Kaap Brand Beskermings Vereeniging (SKBBV) gestig in 2006, is 'n artikel 21 niewinsgewende maatskappy (NPC), wat funksioneer binne in 'n gebied van 4 miljoen ha. Hierde area
sluit die hele Eden Distriks Munisipaliteit in, asook die Tsitsikamma, Langkloof en Baviaanskloof in
die Oos-Kaap.
Die SCFPA word bestuur deur 'n uitvoerende komitee wat verteenwoordig word deur rolspelers uit
verskeie vorme van grondgebruik praktyk binne die Suid-Kaap, naamlik: boerdery, georganiseerde
Bosbou, bewaring, saam met verskeie plaaslike regeringsdepartemente en semistaatinstellings.
Fondse wat deur die SKBBV gegenereer word deur die invordering van ledegeld en fondsinsameling
word spesifiek gebruik binne die SKBBV domein. Die SKBBV word nie gemandaat om enige fondse by
te dra tot staatsinstellings nie. Fondse word jaarliks geoudit deur 'n onafhanklike ouditeur en word
aan die lede beskikbaar gestel.
Die SCFPA doen/is nie:
• 'n brandbestryding diens nie hoewel hulp by groter vure voorsien kan word
• die vervulling van die rol van brandweerdienste nie
• ontvangs van enige inkomste uit die versameling van tariewe heffings deur munisipaliteite. Die
SKBBV betaal ook nie enige fondse oor aan die munisipaliteite nie
• Betrokke in strukturele brandbestryding of verwante kwessies nie
• Forseer nie lidmaatskap aan die organisasie nie. Lidmaatskap is vrywillig, behalwe vir die staat
organisasies wat eie land of grond bestuur ,waarvoor lidmaatskap verpligtend is
2) Wat is die SKBBV se primêre doelwitte?
Die organisasie se primêre doelwitte is om (a) plaaslike gemeenskappe te bemagtig om meer bewus
te word van die risiko's van ‘n vure , (b) bemagtiging om proaktief op te tree om die gevare en
kwesbaarheid van bates te verminder, (c)laat hulle toe om as 'n eerste reaksie om op te tree tydens
vuur noodgevalle, (d) inisieer geïntegreerde brandbestuur in die mees koste-effektiewe manier, en
(e) verseker dat lede voldoen aan wetgewing.

Deur bogenoemde te doen, raak gemeenskappe veiliger en meer voorbereid in die geval van ‘n vuur
noodgeval. Deur die skepping van 'n bemagtigende raamwerk en groter bewustheid, sal minder
brand stigting lei tot minder verspreiding en makliker onderdrukking van veldbrande.
3) Wat is die SKBBV se primêre doel in die landskap?
Die SKBBV se primêre doel is om Brand Bestuurs Eenhede (BBE) in prioriteitsgebiede te vestig soos
geïdentifiseer deur 'n Geïntegreerde Brand Bestuurs Plan. Die SKBBV poog om die vestiging van BBE
te fasiliteer, in gebiede wat geïdentifiseer is volgens hulle vuur risiko, wat begrens word deur 'n
brand baan, natuurlike of mensgemaakte, en die vuur in 'n ekologies gesonde manier bestuur.
4) Wat is 'n paar van die besonderhede wat betrokke is by die opstel van 'n BBE?
• Die opstel van BBE institusionele reëlings;
• 'n risiko-evaluering van gevare, bates en hulpbron vlakke;
• Die ontwikkeling van brand bestuurs planne. Opname van die ruimtelike data in terme van Brand
bane en brandstof gevaar vermindering maatreëls, wat aan Eden Risiko Departement voorsien word
en in ‘n sentrale databasis ingevoer word;
• Vuur vegter span werwing, opleiding en toerusting;
• Bewustheid en opleiding van die inwoners in terme van brandstof vermindering (insluitend
uitheemse Plant beheer); "firescaping", vuur baas, ens
• Identifisering van toegang en ontsnap roetes;
Direkte (tasbare) voordele van SKBBV lidmaatskap:
 gedeelde hulpbronne tussen lede met betrekking tot veg toerusting wat lei tot beter
toegeruste brand bestuurs eenhede asook kostebesparing vir individuele lede.
 Brand bane is nie nodig nie op die kadastrale grense nie. Herbelyning kan onderhandel word
tussen grondeienaars en lede van die BBE kan aansoek doen om vrystelling wat gevolglik tot
'n meer praktiese en bruikbare brandpad stelsel lei. As die aansoek om vrystelling suksesvol
is sal dit moontlik lei tot ‘n kostebesparing vir lede.
 Toename in die bewaring voordeel binne die landskap as gevolg van die verlaging van die
aantal brandbane. Dit sal potensiële versnelde erosie en versteuring van die natuurlike veld
en bos verminder.
 Toegang tot die brandgevaar indeks op 'n daaglikse basis
 verhoogde bewustheid en bestuur van sosiale, omgewings-en ekonomiese risiko's


Groter koördinasie in die geval van 'n brand



Vermindering van vuur verwante risiko op verskillende maniere bv brandstoflading bestuur

 Brand bestuurs planne opgestel vir Brand Bestuurs Eenhede (BBE)



Lede word outomaties geaffilieer met die Wes-Kaap sambreel BBV wat skakel
met nasionale - en plaaslike regering asook semistaatinstellings

 Bystand in die geval van uiterste brand toestande deur die voorsiening van opgeleide brand
bestryding spanne en bestuur personeel


Opleiding vir nuwe lede in die veg van basiese veldbrande



Bykomende opleiding kan gereël word deur die SKBBV teen 'n heelwat laer koste



bewusmakingsveldtogte word geïnisieer, insluitend die vestiging van 'n webwerf

 Voorsiening van 'n platform om kwessies te hef met die plaaslike en provinsiale regering
strukture


Voorsiening van administratiewe ondersteuning aan BBE en sodoende die koste van
eenhede verlaag

 Die SKBBV is die meganisme om ondersteuning te vind vanaf Working on Fire en ander
regerings inisiatiewe
 Toegang tot internasionale befondsing indien beskikbaar, bv GEF en die Wêreldbank
 verlaagde voorkoms van brande
 handhawing waar nodig in gevalle waar lede en nie-lede nie voldoen aan die wetgewing
 Lede wat gehoor gee aan die reels van die SKBBV sal outomaties voldoen aan die wetgewing
 Die "aanname van nalatigheid" klousule in die Nasionale Veld-en Bosbrande, 101 van 1998

34. (1) Indien ‘n persoon ‘n siviele geding aanhanging maak en bewys dat:
(a) hy of sy ‘n verlies gely het:
(b) die verlies deur ‘n veldbrand veroorsaakis; en
(c) die veldbrand op grond in die besit van die verweerder begin het of daarvandaan versprei
het, word aanvaar dat die die verweerder nalatig opgetree het wat die veldbrand betref, tensy:
(i) die verweerder bewys dat hy of sy nie nalatig was nie; of
(ii) die verweerder ‘n lid is van ‘n BBV in die area waar die vuur voorgekom het, in welke geval
die eiser moet bewys dat hy of sy nalatig was.
Indirekte (tasbare) voordele van SKBBV lidmaatskap:
 Die interaksie en die uitbreiding van dienste met verskillende grondeienaars sal lei tot 'n
toename in die bewustheid met betrekking tot die risiko van brand en die gevolge van
onbeheerde brand aan beide eiendom en infrastruktuur.

 verlaagde brandgevaar as gevolg van beplanning en beter reaksie tye.
 Biodiversiteit voordele deur die instelling van beter vuur bestuurspraktyke.
 Voorsiening van insette in die regering se beleid en besluitneming sal bereik word deur
betrokkenheid van die uitvoerende komitee.
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