
 

 
 

Hoër Meisieskool La Rochelle Girls’ High School 
 

 
KENNISGEWING VAN INTERNE APPÈL 

(Afdeling 75 van Wet op Bevordering van Toegang tot Inligting 2000 (Wet Nr. 2 van 
2000)) 

[Regulasie 8] 
 

MELD U VERWYSINGS- 
NOMMER: ____________ 

A. Besonderhede van skool 
 
Die Inligtingsbeampte 
Faurestraat 
Paarl  
7646 
 
B. Besonderhede van versoeker/derde party wat interne appèl aanteken. 
 

(a) Die besonderhede van die persoon wat die interne appèl aanteken, moet hieronder 
verklaar word.  

(b) Bewys van hoedanigheid waarin appèl aangteken word, moet aangeheg word. 
(c) Indien die aansoeker ’n derde persoon is en nie die persoon wat oorspronklik die 

inligting versoek het nie moet die besonderhede van hierdie versoeker by afdeling C 
deurgegee word.  

 

Volle name en van:  

Identiteitsnommer:  

Posadres:  Poskode: 

 

Telefoonnommer:  

E-posadres:  

Hoedanigheid waarin interne appèl namens ander persoon aangeteken word: 

 

 
C. Besonderhede van versoeker  
 

Hierdie afdeling moet SLEGS ingevul word indien ’n derde party (buiten die versoeker) die interne 
appèl aanteken.  

 

Volle name en van:  

Identiteitsnommer:  

 
 



D. Die besluit waarteen die interne appèl aangeteken word 
 

Dui die besluit waarteen appèl aangeteken word met ’n X in die gepaste blokkie aan.  

 Weiering van versoek tot toegang.  

 Besluit rakende gelde voorgeskryf volgens bepalings van seksie 22 van die Wet. 

 Besluit rakende die uitstel van die periode waarin die versoek . 

 
Besluit op grond van seksie 29(3) van die Wet om toegang te weier in die vorm waarin 
versoeker dit versoek het.  

 Besluit om versoek tot toegang toe te staan.  

 
E. Gronde vir die appèl 
 

Indien die onderstaande spasie onvoldoende is, kan u ’n aparte folio aan hierdie vorm heg.  
U moet alle addisionele folio’s wat aangeheg word, onderteken. 

 

Noem die gronde waarop die interne appèl aangeteken word: 
 

 

 

 

 
Noem enige ander inligting wat ter sake is in die oorweging van die appèl: 
 

 

 

 

 
F. Kennisgewing van besluit oor appèl 
 

U sal skiftelik in kennis gestel word indien u interne appèl suksesvol was.  Indien u verkies om op ’n 
ander wyse in kennis gestel te word spesifiseer asseblief daardie wyse en verskaf die nodige 
besonderhede sodat daar aan u versoek gehoor gegee kan word.  

 

Noem die wyse waarop u in kennis gestel wil word: 
 

 

 

Besonderhede van wyse: 
 

 

 
 
Geteken te _________________________ op hierdie _________ dag van ___________________ 20 
________ 
 
 

__________________________________ 
HANDTEKENING VAN APPELLANT 

 



 
VIR KANTOORGEBRUIK: 

 
AMPTELIKE REKORD VAN INTERNE APPÈL: 

 
 
Appèl ontvang op ___________(datum) deur  
 
_______________________________ (Inligtings- / Adjunkinligtingsbeampte)  
 
Appèl tesame met die die redes vir die Inligtings- /Adjunkinligtingsbeampte se 
besluit en, waar toepaslik, die besonderhede van enige derde party op wie die 
rekord betrekking het, ingedien deur die Inligtings- / Adjunkinligtingsbeampte  
 
op _____________ (datum) aan die relevante outoriteit. 
 
UITSLAG VAN APPÈL: 
BESLUIT VAN INLIGTINGS- /ADJUNKINLIGTINGSBEAMPTE 
BEVESTIG / NUWE BESLUIT INGEDIEN 
 
NUWE BESLUIT:___________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________ 
 
 
____________________     _____________________ 
DATUM       RELEVANTE OUTORITEIT 
 
 
ONTVANG VAN INLIGTINGS- / ADJUNKINLIGTINGSBEAMPTE VANAF DIE 
RELEVANTE OUTORITEIT OP (datum): ______________________ 
 

 

 


