
HELP ONS OM ONS PYPLYN TE BESKERM

WEES 
ONS OË EN ORE
Geen voertuie, petroltenkers of mense moet naby ’n sperklepkamer 
of die pyplynmerkers of serwituut kom nie. 

RAPPORTEER ENIGE AKTIWITEIT DADELIK DEUR DIE VOLGENDE NOMMER  
TE BEL: 0800 203 843 OF 031 361 1500 OF SAPD Crime Stop: 08600 10111

Transnet Pyplyne besit, bestuur en bedryf ’n ondergrondse netwerk van 3 800 km hoëdrukpetroleum- en gaspyplyne. Die roete van die pyplyne 
word duidelik deur bogrondse merkers aangedui.

Diewe beskadig die pyplyne en die gepaardgaande infrastruktuur al hoe meer om die produk te steel. Dit is uiters gevaarlik aangesien skuldiges 
al hul lewens moes inboet, en het ook brandvoorvalle en omvattende skade aan die omgewing veroorsaak. Hulle optrede stel ook die lewens van 
mense wat naby die pyplyne woon in gevaar en  bedreig die sekuriteit van die toevoer van petroleumprodukte wat van nasionale belang vir Suid-
Afrika se ekonomiese en ontwikkelingsdoelwitte is. 

Die pyplyn word geklassifiseer as noodsaaklike infrastruktuur. Om daaraan te  peuter, of saam te span om daaraan te peuter, is dus ’n 
Skedule 5-oortreding ingevolge die Wysigingswetsontwerp op Strafregtelike Aangeleenthede, Wet 18 van 2015. Transnet, in samewerking 
met gespesialiseerde wetstoepassingsagentskappe, laat geen steen onaangeroer om toe te sien dat elkeen wat by hierdie diefstalvoorvalle 
betrokke is, met die volle krag van die wet te doen kry nie. Ons het reeds verskeie inhegtenisnemings suksesvol gedoen  en op voertuie beslag gelê  
as deel van ons geïntegreerde pogings om misdaad te voorkom. Die oortreders kan tronkstraf van minstens 15 jaar opgelê word.

Buiten die verskeie sekuriteitsmaatreëls wat in plek is, doen ons ook ’n beroep op u, die mense wat in die nabyheid van die pyplyn woon, werk of  
reis om enige verdagte kriminele aktiwiteite te rapporteer. Help ons om alle gemeenskappe langs die pyplyn te beskerm en ’n diens te beveilig 
wat onontbeerlik vir ons land se ekonomie is.
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