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wAT is BORGTOG?
Borgtog is die voorwaardelike vrylating van ’n persoon wat aangekla 
is van ’n kriminele oortreding. Om vrygelaat te word moet die 
beskuldigde persoon ’n bedrag geld betaal (of belowe om ’n bedrag 
geld te betaal) en onderneem om die hofsitting op ’n later datum by 
te woon. 

Wanneer ’n persoon gearresteer is en aangekla is van ’n misdaad, 
moet die polisie hom so gou as moontlik voor ’n landdros of ’n regter 
in die hof laat verskyn. Dit moet binne 48 uur gebeur. Die landdros 
of regter moet besluit of die beskuldigde persoon tot die verhoor in 
die tronk moet bly en of hy op borgtog vrygelaat moet word. 

Om “vry te wees op borg” is nie regtig dieselfde as om vry te wees 
nie. Die beskuldigde persoon word toegelaat om in die gemeenskap 
te woon tot ná die verhoor, maar hy moet in die hof wees op die dag 
van die verhoor. 

Die landdros of regter stel gewoonlik voorwaardes wat die beskuldigde 
persoon moet nakom gedurende sy borgtog. Hierdie voorwaardes 
geld tot die verhoor verby is. as die beskuldigde persoon skuldig 
bevind word by die verhoor en nie dadelik gevonnis word nie, kan 
die landdros of regter weer na die borgtog of borgvoorwaardes kyk. 

Daar word na ’n persoon 
wat aangekla is van ’n 
misdaad verwys as 
die “beskuldigde”.  
so ’n persoon is nog nie 
skuldig of onskuldig bevind 
nie. ’n Beskuldigde kan 
’n man of ’n vrou wees. 
in hierdie boekie praat 
ons van die beskuldigde 
as manlik omdat die 
meeste gerapporteerde 
verkragtings deur mans 
gepleeg word.
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Die slagoffer van verkragting of 
huishoudelike geweld word die 
“klaagster” genoem. 

wAAROM  
wORd  
BORGTOG  
GEGEE?
Daar is mense wat dink dat ’n persoon wat aangekla is van verkragting 
of huishoudelike geweld nie borgtog behoort te kry nie. Maar om 
beskuldig te word van ’n misdaad is nie dieselfde as om skuldig te 
wees aan ’n misdaad nie.

Byvoorbeeld, dit kan ’n geval wees van foutiewe uitkenning. getuies 
kan foute begaan. ’n saak het ook dikwels twee kante. as ’n man ’n 
vrou stamp, kan dit soos aanranding lyk, maar as hy haar gestamp 
het om te verhoed dat sy hom met ’n mes steek, kan hy dit in sy 
verdediging gebruik. ’n Hof kan besluit dat hy onskuldig is.

3

Ek is 
daarvan aangekla 
dat ek ’n vrou in 

Oshakati verkrag het. 
Maar daardie week was 
ek by ’n vergadering in 
Windhoek. Baie mense 

het my daar gesien! 
Dit moet ’n fout wees. 

Iemand wat soos ek 
lyk, moes haar 

verkrag het. 

Dit is baie 
sleg vir jou. As 

jy nie borgtog kry nie, 
sal jy dalk baie lank 
in die tronk moet sit 

voordat jy eers ’n 
kans kry om jou 

kant van die saak 
te stel.
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Om nie borgtog te kry nie, is vir ’n beskuldigde persoon ’n ernstige 
saak. Dikwels verloop daar ’n lang tyd tussen die arrestasie en die 
verhoor. Die howe is baie besig en verhore word maande voor die 
tyd op die rol geplaas. Prokureurs het ook tyd nodig om hulle voor 
te berei vir die saak en getuies in kennis te stel. ’n Beskuldigde kan 
maande of selfs jare in die tronk deurbring as hy nie borgtog kry nie.

Die tyd wat die beskuldigde in die tronk deurbring terwyl hy vir 
die verhoor wag, kan langer wees as die tyd wat hy in die tronk sou 
moes deurbring as hy skuldig bevind sou word. gedurende hierdie 
tyd ly sy familie daaronder en hy kan sy werk en sy huis verloor.

Die namibiese grondwet sê alle mense is onskuldig tot hulle skuldig 
bewys word. Dit beteken dat beskuldigde persone normaalweg 
toegelaat moet word om vry in die gemeenskap te woon en met hul 
lewens aan te gaan tot ná die verhoor. Om beskuldigde persone in die 
tronk te hou voor die verhoor is ’n uiterste maatreël wat net gebruik 
behoort te word in gevalle waar mense kan verdwyn, met getuies kan 
inmeng of ’n gevaar vir ander mense kan inhou.

Ek glo nie in borgtog nie. 
Mense wat gearresteer is, behoort 

toegesluit te word. 

Maar arrestasie 
is nie dieselfde as om skuldig 

bevind te word nie. Hoe sal jy voel as 
jy gearresteer word vir ’n misdaad wat 
jy nie gepleeg het nie, en dan vir maande  

of selfs jare in die tronk moet sit 
terwyl jy wag dat die verhoor 

moet plaasvind? 
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HOE wERK BORGTOG?
Daar is twee vereistes vir borgtog:

1. Die beskuldigde betaal geld of belowe om geld te betaal.
2. Die landdros of regter stel sekere voorwaardes.

Die bedrag wat die beskuldigde moet betaal, sal verskil van geval tot 
geval. Dit kan n$200 of n$2 000 wees, afhangende van die situasie. 
Die geld wat betaal word is om te verseker dat die beskuldigde hof 
toe sal kom. as die beskuldigde die verhoor bywoon, gee die staat 
sy geld terug. as die beskuldigde nie die verhoor bywoon nie, hou 
die staat die geld. (as die beskuldigde nie die verhoor bywoon nie, 
sal die polisie hom soek en arresteer.)

Ek sien jy het ’n goeie werk met ’n groot 
salaris. Jy moet N$5 000 betaal om op borgtog vrygelaat te 

word. ’n Kleiner bedrag sal nie genoeg wees om te verseker dat jy sal 
hof toe kom vir die verhoor nie. As jy minder verdien het, kon 

ek die borgbedrag kleiner gemaak het.

Die borgbedrag moet groot genoeg wees om ernstig 
opgeneem te word. Maar dit moenie so groot wees 
dat die beskuldigde dit nie kan betaal nie. as die 
borgbedrag buite verhouding hoog is, sal dit dieselfde 
wees as om nie borg toe te staan nie. 
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Die landdros of regter stel voorwaardes vir borgtog sodat die 
beskuldigde se bewegings dopgehou kan word en om te verseker 
dat die gemeenskap veilig is. Voorwaardes is reëls wat die 
beskuldigde moet nakom in ruil vir sy vrylating. Voorbeelde van 
gewone borgvoorwaardes is die volgende:

�  Die beskuldigde moet op ’n sekere tyd en plek by ’n gesagspersoon 
(soos ’n polisiekantoor) rapporteer. Dit kan elke dag, elke week 
of elke maand wees.

�  Daar is sekere plekke waar die beskuldigde nie mag kom nie, 
byvoorbeeld die huis waar die klaagster woon.

�  Die beskuldigde mag nie met enige van die getuies by die verhoor 
praat nie.

�  ’n Proefbeampte moet toesig hou oor die beskuldigde.

Daar kan ook ander voorwaardes wees.

in verkragtingsgevalle MOet die hof voorwaardes byvoeg om te verseker 
dat die beskuldigde nie sal kontak maak met die klaagster nie.

in gevalle van huishoudelike geweld MOet die hof die volgende 
voorwaardes byvoeg, tensy daar spesiale omstandighede is:

�  Die beskuldigde mag geen kontak met die klaagster hê nie.
�  Die beskuldigde mag nie ’n vuurwapen of ’n ander gespesifiseerde 

wapen hê nie.
�  Die beskuldigde moet finansiële steun gee aan die klaagster of enige 

kinders net soos voor die arrestasie. (Dit geld net waar die beskuldigde 
 reeds ’n wetlike plig het om hierdie afhanklikes te versorg. Byvoorbeeld, 
  die beskuldigde kan beveel word om onderhoud te betaal vir kinders 
   of ’n vrou, maar nie vir ’n vriendin nie.)

Ek gee vir jou 
borgtog op voorwaarde dat jy nie 

naby die klaagster se huis kom nie, of 
probeer om op enige manier met haar in 

aanraking te kom nie. Dit sal verseker dat 
  jy haar nie sal probeer ompraat om die 

saak terug te trek nie. 
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wAT GEBEuR BY ’n 
BORGVERHOOR?
Die staat het prokureurs in diens wat aanklaers genoem word. 
aanklaers verteenwoordig die staat in kriminele sake. Die aanklaer is 
nie die klaagster se prokureur nie, maar dit is die aanklaer se plig 
om die klaagster se belange te behartig tydens die borgverhoor.

Die aanklaer sal die landdros of regter vra om te besluit of die 
beskuldigde borgtog moet kry of nie. Die aanklaer sal óf aanbeveel 
dat die beskuldigde in die tronk bly, óf borgvoorwaardes voorstel 
as die beskuldigde vrygelaat word.

as die beskuldigde ’n prokureur het, sal die prokureur die verhoor 
bywoon. Die beskuldigde se prokureur sal vir die landdros of regter 
sê waarom borgtog toegestaan moet word, en voorstel watter 
voorwaardes gestel moet word. Byvoorbeeld, die beskuldigde se 
prokureur kan pleit vir borgtog deur te sê dat die beskuldigde ’n 
werk het of dat hy ‘n familie onderhou.

Die aanklaer sal die landdros of regter inlig oor die misdaad waarvan 
die beskuldigde beskuldig word. Die aanklaer sal belangrike inligting 
gee, soos of die beskuldigde die klaagster ken, hoe ernstig die 
klaagster se beserings is en of die beskuldigde enige van die getuies 
gedreig het.

Die klaagster het ’n reg om inligting aan die aanklaer te gee vir 
die borgverhoor. Byvoorbeeld, die klaagster moet vir die polisie 
of die aanklaer sê as die beskuldigde enige dreigemente gemaak 
het. Die klaagster moet sê of sy enige rede sal hê om bang te 
wees as die beskuldigde op borgtog vrygelaat sou word. Hierdie 
inligting sal in gedagte gehou word. Dit is die aanklaer se plig 
om seker te maak dat die klaagster al die belangrike inligting 
oor die saak aan die polisie of die aanklaer gegee het voor die 
borgverhoor begin.
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Die landdros of regter kan die aanklaer of die beskuldigde se 
prokureur vir meer inligting vra. Die landdros of regter kan getuienis 
wil aanhoor om meer feite bymekaar te kry voordat hy ’n besluit neem. 
Die polisiebeampte wat die saak ondersoek, is dikwels ’n getuie by ’n 
borgverhoor.

wAT is diE KLAAGsTER 
sE REGTE?
Die klaagster het die reg om die borgverhoor by te woon om seker 
te maak dat die landdros of regter al die belangrike inligting kry. 

in gevalle van verkragting is dit die polisie se plig om die klaagster 
in te lig oor die hofdatum vir die borgverhoor. ’n Klaagster het ook 
die reg om die aanklaer te vra om belangrike inligting of getuienis 
by die borgverhoor bekend te maak.

as die klaagster besluit om nie die borgverhoor by te woon nie, is 
dit die aanklaer se plig om vir die klaagster te sê as die beskuldigde 
op borgtog vrygelaat is, en van die borgvoorwaardes wat gestel is.

Ek is verkrag,  
maar ek is bang om 
die misdaad by die 

polisie te rapporteer. 
Die man wat my verkrag 
het, het gesê hy sal my 

doodmaak as ek dit 
doen. En hy weet 

waar ek bly. 

Moenie 
bang wees 

nie! As hy sulke 
dreigemente 

gemaak het, sal 
hy moontlik nie 

eers borg 
kry nie.

Selfs al word 
hy op borgtog vrygelaat 

om vir die verhoor te wag, 
sal die hof bevel gee dat 
hy nie naby jou mag kom 

gedurende daardie 
tyd nie.
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wAT MOET JY dOEn As JY dinK diE  
BEsKuLdiGdE KAn JOu dALK dREiG OF  

sEERMAAK As HY OP BORG VRYGELAAT wORd?

as die beskuldigde jou ooit vantevore gedreig het, of as jy 
bang is dat hy jou weer sal seermaak, moet jy die polisie 
daarvan sê. as jy bang is, sê vir die polisie hoekom jy bang 
is. Lig die polisie in as die beskuldigde ’n wapen het en noem 
plekke waar die beskuldigde nie toegelaat moet word om te 
kom nie. Byvoorbeeld, as die beskuldigde weet waar jy werk, 
moet hy verbied word om daarheen te gaan. Dit is belangrike 
inligting wat die landdros of regter moet hê voordat hy besluit 
of hy die beskuldigde op borgtog gaan vrylaat.

as jy nie vooraf in kennis gestel is van die borgverhoor nie of 
nie ’n geleentheid gegee is om die polisie of aanklaer van jou 
bekommernisse te vertel nie, kontak die aanklaer se kantoor 
en praat met hulle hieroor. 

as jy ’n klag gelê het in ’n verkragting- of huishoudelike 
geweldsaak moet die borgvoorwaardes ’n voorwaarde insluit 
wat die beskuldigde verbied om enige kontak met jou te hê 
– as daar nie so ’n borgvoorwaarde is nie, moet jy met die 
aanklaer oor jou bekommernisse praat. 

Hy het my 
weke lank voor 
die verkragting 
agtervolg. Ek 

het gesien hoe 
hou hy my 
huis dop.

Dit kan 
vir jou gevaarlik 

wees as hy op borg 
vrygelaat word. 
Ons moet seker 

maak dat die 
hof hiervan 

hoor.
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HOE BEsLuiT diE 
LAnddROs OF REGTER 
OF HY ’n BEsKuLdiGdE 
OP BORGTOG MOET 
VRYLAAT?

Die landdros of regter sal die persoonlike omstandighede 
van die beskuldigde, die omstandighede van die 
misdaad en ander belangrike inligting oorweeg 
voordat hy ’n besluit oor borgtog neem. 

Die beskuldigde moenie op borgtog vrygelaat 
word as daar bewyse is dat hy moontlik enige 
van die volgende dinge kan doen nie:

�  die veiligheid van die publiek of enige
   besondere persoon in gevaar stel
�  openbare vrede of veiligheid ondermyn
�  ’n ernstige misdaad pleeg
�  probeer om getuies te beïnvloed of  
    te intimideer of om getuienis te
   probeer wegsteek of vernietig.

Die beskuldigde persoon moenie op borgtog vrygelaat word as 
daar bewyse is dat hy miskien nie by die borgverhoor sal opdaag 
nie of dat hy nie die borgvoorwaardes sal nakom nie.

in gevalle van verkragting moet die beskuldigde die hof daarvan 
oortuig dat hy vrygelaat moet word. in die ernstigste gevalle 
van verkragting, soos bendeverkragting of die verkragting van 
’n kind, moet die beskuldigde bewys dat daar uitsonderlike 
omstandighede is waarvolgens hy vrygelaat moet word.

?
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wAT MOET JY dOEn As diE BEsKuLdiGdE  
niE diE BORGVOORwAARdEs nAKOM niE? 

as jy weet dat die beskuldigde persoon nie die borgvoorwaardes 
nakom nie, gaan polisie toe en rapporteer dit so gou as moontlik. Die 
beste is om die polisiebeampte wat die saak van die begin af hanteer 
het, te kontak. sorg dat jy die name en kontakbesonderhede het van 
enige getuies wat gesien het dat die borgvoorwaardes nie nagekom 
word nie, as hulle nie saam met jou polisiekantoor toe kan gaan nie. 

Die polisie moet die aanklaer dadelik laat weet. Die aanklaer sal besluit 
of die oortreding ernstig genoeg was om die beskuldigde te laat 
arresteer. as hy gearresteer word, moet hy hof toe gaan. Die landdros 
of regter sal besluit of hy regtig die borgvoorwaardes verbreek het.

as die borgvoorwaardes verbreek is, kan die landdros of regter 
die borgtog kanselleer. Die geld wat vir die borgtog betaal is, 
gaan direk na die staat. Die beskuldigde kan ook aangekla word van 
’n kriminele oortreding net omdat hy die borgvoorwaardes verbreek 
het. Die straf daarvoor kan ’n boete wees of tronkstraf van tot ’n jaar.

as jy ’n klag by die polisie gelê het en die persoon wat die 
borgvoorwaardes verbreek het, word nie gearresteer nie, gaan 
polisiestasie toe en vind uit wat aan die gang is. Miskien het die 
aanklaer besluit om nie op te tree nie omdat die verbreking nie te 
ernstig was nie. as dit die geval is, vra wat die rede vir die besluit was. 
in ander gevalle kan dit wees dat die polisie nie die beskuldigde kon 
opspoor om hom te arresteer nie. Jy kan hulle dalk daarmee help.

My kêrel het my 
geslaan, toe het ek ’n 

klag teen hom gelê. 
Hy is uit op borgtog, 

maar die landdros het 
gesê hy mag nie naby 

my kom nie. Gisteraand 
was hy by my huis 
en het my gedreig! 
Wat moet ek doen? 

Jy moet die polisie 
dadelik daarvan 

sê. Hulle sal 
getuies nodig hê. 
As die bure jou 
kêrel gesien het 

en sy dreigemente 
gehoor het, sê vir 
die polisie hoe om 

hulle te kontak.
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KAn BORGTOG OndER 
AndER OMsTAndiGHEdE 
GEKAnsELLEER wORd?
selfs al het die beskuldigde al die borgvoorwaardes nagekom, kan die 
borgtog nog gekanselleer word. Dit kan gebeur as die beskuldigde iets 
gedoen het wat nie spesifiek verbied was nie maar tog ’n bedreiging 
kan inhou of ’n probleem kan wees, soos die volgende:

� Die beskuldigde meng in met of dreig getuies – byvoorbeeld 
as die beskuldigde die klaagster vra om die kriminele aanklag 
terug te trek.

� Die beskuldigde is ’n gevaar vir die veiligheid van die publiek 
of ’n bepaalde persoon – byvoorbeeld as die beskuldigde die 
klaagster of ’n lid van die klaagster se gesin gedreig het.

� Daar is bewyse dat die beskuldigde nie die verhoor sal bywoon 
nie – byvoorbeeld as iemand inligting het dat die beskuldigde 
van plan is om namibië te verlaat.

� Die beskuldigde het vals inligting gegee by die oorspronklike 
borgverhoor – byvoorbeeld as die beskuldigde gesê het dat hy 
nooit vir ’n soortgelyke misdaad gearresteer is nie, en dan kom 
vorige veroordelings aan die lig.
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Hierdie pamflet mag vryelik gekopieer word vir opvoedkundige  
doeleindes op voorwaarde dat erkenning aan die bron gegee word.

Alle persone wat van ’n misdryf aangekla word, moet as onskuldig beskou 
word totdat hulle kragtens wet skuldig bewys word nadat hulle die 
geleentheid gehad het om getuies te roep asook om dié wat teen hulle 
getuig onder kruisverhoor te neem.

namibiese grondwet, artikel 12(1)(d)


