
'n Nuwe benadering 

tot ekonomiese misdr~e 


M
et die onlangse instelling 
van die Kantoor vir Ern
stige Ekonomiese Mis
drywe (KEEM) word 'n 
nuwe benadering inge

slaan tot die bestryding van 
ekonomiese misdaad. 

KEEM, wat in die lewe geroep is 
deur die Wet op die Ondersoek van 
Ernstige Ekonomiese Misdrywe, 117 
van 1991, het op 1 Maart 1992 
amptelik met sy werksaamhede begin 
met kantore in Pretoria en Kaapstad. 
Adv J A Swanepoel se (foto) is as 
Direkteur van KEEM aangestel. 

Die kommerwekkende toename in 
die voorkoms en omvang van 
ekonomiese misdrywe het gelei tot 
gemelde Wet wat - luidens sy lang 
titel - "die spoedige en behoorlike 
ondersoek van sekere ernstige 
ekonomiese misdrywe" ten doel het. 
Volgens die jaarverslag van die SA 
Polisie vir 1991 is daar gedurende 
daardie verslagjaar bykans 5 000 
dossiere geopen ten opsigte van 
ekonomiese misdrywe waarby 'n 
totale geldwaarde van ongeveer R5, 6 
biljoen betrokke was. Dit verteen
woordig 'n toename van meer as 
70 % teenoor die 1990-verslagjaar. 

Die behoefte aan 'n ondersoeklig
gaam met ingrypende magte het 
ontstaan nie alleen weens die toe
name in ekonomiese misdrywe nie 
maar ook vanwee die besondere 
probleme wat die ondersoek van die 
tipe misdrywe meebring. Die 
tydrowende aard van die tradisionele 
ondersoekmetodes en -prosedures het 
dikwels in die verlede die gevolg 
gehad dat aan potensieIe beskul
digdes ruim geleentheid gebied is om 
bates uit die land te neem of van die 
hand te sit, dokumentasie te vernie
tig en self te verdwyn. 

Dat 'n gebrek aan koordinasie van 
kundige persone ook in die verlede 'n 
vername struikelblok was in die weg 
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Adv J A Swanepoel se is vanaf 1 
April 1992 bevorder tot die rang 
prokureur-generaal en aangestel as 
Direkteur: Kantoor vir Ernstige 
Ekonomiese Misdrywe. Adv Swane
poel, wat die grade BA LLB aan die 
Universiteit Stellenbosch behaal het, 
was voor vermelde aanstelling 'n 
Adjunk-prokureur-generaal van die 
Witwatersrandse Plaaslike Afdeling 
van die Hooggeregshof. Voorheen 
was hy onder meer verbonde aan die 
kantore van die Prokureurs-generaal 
in Kaapstad en Pretoria. H y is 
getroud met drie kinders. Syeggenote 
is ook 'n toe gelate advokaat en is tans 
'n dosent in Strafprosesreg aan U nisa. 

van effektiewe bekamping van 
ekonomiese misdrywe, kan nie betwis 
word nie . Artikel 3(4) van die Wet 
maak dit nou vir die Direkteur 
moontlik om 'n verskeidenheid kun
dige persone by 'n ondersoek te 
betrek. Benewens die vaste personeel 
van KEEM, wat bestaan uit 'n aan
tal advokate en ervare polisie
beamptes, kan die Direkteur ook 
ander persone uit sowel die openbare 
as private sektore by 'n ondersoek 
betrek. 

Die Wet maak voorsiening daar
voor dat enige persoon wat op rede
like gronde vermoed dat 'n ernstige 
ekonomiese misdryf gepleeg is (of 
word) dit by die Direkteur kan aan
meld. Die Direkteur kan ook uit eie 
beweging na sodanige misdrywe 
ondersoek instel en moet ondersoek 
instel na gevalle wat deur die 
Minister vanJustisie na horn verwys 
word. 

Wat presies 'n "ernstige ekono
mie'se misdryf" uitmaak, word nie in 
rigiede terme in die Wet omskryfnie 
maar word aan die diskresie van die 
Direkteur oorgelaat. Die vernaamste 
riglyne in hierdie verband wat reeds 
deur die Direkteur neergele is, is die 
bedrag betrokke, die ingewikkeldheid 
van die skema, die openbare belang 
en dringendheid. 

Ingevolge die Wet is die inhoud 
van KEEM se ondersoeke vertroulik 
en KEEM is gevolglik nie bereid om 
veel inligting te verskaf rakende 
hangende ondersoeke nie. Die sewen
tien sake wat egter reeds die aandag 
van KEEM geniet, sluit in groot 
bedrogskemas op die effektebeurs, 
valuta-oortredings, bedrog teenoor 
lede van die publiek in reuse beleg
gingskemas, grootskaalse bedrog 
teenoor die Staat in uitvoeraan
sporingskemas en ten opsigte van rol
prentsubsidies, bedrog deur 
finansiele instellings en omvangryke 
bedrog in die derdepartyverseke
ringsbedryf. 

Daar word verwag dat KEEM nie 
alleen die spoedige afhandeling van 
ondersoeke sal verseker nie maar ook 
'n vername afskrikmiddel sal wees vir 
sogenaamde "witboordjie" -mis
dadigers, veral in die lig van die 
drastiese magte wat die Wet aan die 
liggaam verleen. So byvoorbeeld 
beskik die Direkteur oor die bevoegd
heid om persone te dagvaar om voor 
horn te verskyn vir ondervraging 

133 



onder eed. Versuim om te verskyn of 
aanwesig te bly of versuim om 'n 
boek of dokument volgens voorskrif 
oor te le, weiering om te getuig, ver
suim om vrae ten volle te beantwoord 
asook die aflegging van valse 

.getuienis is misdrywe ingevolge die 
Wet. 

'n Persoon wat gedagvaar word 
om voor die Direkteur te verskyn, 
verloor sy tradisionele swygreg en is 
verplig om vrae te beantwoord, selfs 
al sou hy homself daardeur 
inkrimineer. Origens is die normale 
privilegies, soos dit geld in strafsake, 
egter van toepassing met betrekking 
tot die ondervraging van persone 
voor die Direkteur. 

Die ontneming van 'n persoon se 
privilegie teen self-inkriminasie is 
weliswaar 'n drastiese bepaling. Dit 
moet egter gesien word teen die 
agtergrond van ondervinding wat in 
die verlede opgedoen is by kommis
sies van ondersoek waar dit geblyk 
het dat getuies se weiering om self
inkriminerende antwoorde te verskaf 
die ondersoekproses in die wiele kan 
ry. Anders as by kommissies van 
ondersoek is. die verrigtinge by 'n 
ondersoek deur die Direkteur in 
camera. Daarbenewens maak artikel 
5(8)(b) van die Wet uitdruklik daar
voor voorsiening dat sodanige self
inkriminerende antwoorde, behalwe 
in enkele uitsonderingsgevalle, nie by 
strafregtelike verrigtinge as getuienis 
toelaatbaar is nie, en is persone wat 
gedagvaar is om voor die Direkteur 
te verskyn geregtig op regsverteen
woordiging. Die moontlikheid dat die 
magte wat die Wet verleen op 

onredelike wyse uitgeoefen mag 
word, word dus grootliks uitgeskakel. 

Afgesien van die bevoegdheid om 
persone te ondervra, verleen artikel 
6 van die Wet ook aan die Direkteur, 
of persone deur horn gemagtig, die 
bevoegdheid om persele te betree en 
te deursoek, om op so 'n perseel voor
werpe te ondersoek en inligting aan 
te vra en om beslag te le op 
dokumente of ander voorwerpe. 
Enigiemand wat die Direkteur hinder 
of belemmer, is aan 'n misdryf 
skuldig. 

N a afhandeling van die ondersoek 
doen die Direkteur verslag aan die 
Minister van J ustisie en word die 
betrokke Prokureur-generaal, wat 
steeds verantwoordelik bly vir die 
instel van enige vervolging wat uit die 
ondersoek mag voortspruit, ook ver
wittig van die uitslag van die 
ondersoek. 

Met die instelling van KEEM 
word Suid-Afrika se meganismes vir 
die ondersoek van ernstige ekono
miese misdrywe in lyn gebring met 
ontwikkeling in ander werelddele. 
Liggame van hierdie aard wat reeds 
bekendheid verwerf het vir hul suk
sesse in die ondersoek en bekamping 
van ekonomiese misdrywe is die Seri
0us Fraud Offices van Brittanje en 
Nieu-Seeland - ingestel kragtens die 
Serious Fraud Office Act van 1990 en 
die Criminal Justice Act van 1987, 
onderskeidelik. 

Kritiek teen die liggame het egter 
nie uitgebly nie. Veral dagvaardings 
kragtens artikel 2 van die Britse Wet 
(wat in wese ooreenstem met die 
ondervragingsprosedure beoog in 

artikel 5 van die Suid-Afrikaanse 
Wet) het onder skoot gekom. Bewe
rings word gemaak dat die bepalings 
van artikel 2 onnodiglik drakonies 
van aard is, dat artikel 2-kennis
gewings "are flying around like con
fetti" en dat die ondersoekers van die 
Serious Fraud Office' 'shoot first and 
ask questions afterwards". (Sien die 
interessante artikel oor die Britse 
Serious Fraud Office deurJack Lun
din in die Mei 1991-uitgawe van die 
tydskrif The Executive onder die titel 
"Nightmare on Elm Street".) Dat 
Wet 117 van 1991 drastiese magte 
verleen, is sekerlik waar. Daar moet 
egter in gedagte gehou word dat daar 
by die bekamping van hierdie tipe 
misdryf te doen gekry word met 
gesofistikeerde misdadigers vir wie 
die normale ondersoekprosedures nie 
veel van 'n bedreiging inhou nie. 

KEEM is deeglik bewus van die 
drastiese aard van die bevoegdhede 
wat die Wet aan die Direkteur ver
leen en die omsigtigheid waarmee dit 
toegepas behoort te word. Eweneens 
besef KEEM dat daar gewis kritiek 
teen die toepassing van sy bevoegd
hede sal wees, veral van die kant van 
diegene vir wie die toepassing van die 
Wet 'n onaangename ondervinding 
mag wees. Nietemin is dit KEEM se 
filosofie dat die bevoegdhede deur die 
wetgewer daargestel is om gebruik te 
word - en dit is presies wat hy beoog 
om te doen. 

Dawie Fouchi 
Senior Staatsadvokaat 

Kantoor vir Ernstige Ekonomiese 
Misdrywe, Pretoria 

• 

Award to family- of victim 

A jury in Kansas City recently awarded $5 billion to the family of a victim of serial killer Bob 
Berdella. 

The jury awarded the huge sum to discourage Mr Berdella from cashing in on his crime by 
writing a book or selling his story to movie or television producers. 

The victim's family could now seize any profits he might earn, their lawyers say. 

The $5 billion award is thought to be the largest in personal-injury or wrongful-death cases 
in the United States. (The Lawyers Weekry, 24 January 1992.) 

What about similar awards in South Africa?-Editor 
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