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Talle voorvalle van korrupte gedrag onder metropolisiebeamptes, of boewe wat hulle soos die metropolisie 
voordoen, is die afgelope paar maande in die ooste van Pretoria aangemeld. In dié gevalle word motoriste in 
die aande van die pad af gedwing deur mense wat hulle as metropolisie identifiseer en dan probeer afpers 
om omkoopgeld te kry. 

Volgens speurders trek beamptes gewoonlik motoriste van die pad af, vra om ŉ blaastoets met ŉ 
gemanipuleerde of wanfunksionele blaasinstrument te doen om ŉ valse resultaat te verkry, en intimideer 
motoriste dan op dié manier om omkoopgeld te betaal. 

ŉ Man van Pretoria het onlangs die privaat speurder Mike Bolhuis genader nadat hy deur beweerde 
metropolisie geïntimideer en afgepers is. 

Bolhuis sê klagtes van dié aard het die afgelope drie tot vier jaar eksponensieel toegeneem. Hy sê volgens 
statistieke sal een uit elke tien motoriste só gevang word. Volgens Bolhuis het die bedrae wat motoriste 
betaal ook oor die jare toegeneem. Waar motoriste ŉ paar jaar gelede nog R200 omkoopgeld sou betaal het, 
trek dit nou al by R2 000. 

Bolhuis se kliënt, wat anoniem wil bly, en sy gesin het die betrokke aand van ŉ restaurant af huis toe gery. 
Net nadat hulle by die restaurant vertrek het, het die man agtergekom dat hulle deur ŉ motor agtervolg word. 

Iewers langs die pad het die motor blou ligte aangeskakel en op die gesin se motor geflits. Daar was geen 
aanduiding dat die motor wel dié van die metropolisie is nie, maar die insittendes het wel uniforms 
soortgelyk aan dié van die metropolisie gedra. 

“Die kliënt het langs die pad stilgehou omdat hy onder die indruk was dat dit metropolisiebeamptes is wat 
dit van hom vereis. Nadat hy stilgehou het, het die verdagtes, wat hulself as metropolisielede geïdentifiseer 
het, hom beveel om uit sy motor te klim. Sy vrou en kinders het in die motor agtergebly en hy moes saam 
met die beamptes na hul voertuig stap. 

“Die beamptes het nie naamplaatjies aangehad of enige vorm van identifikasie gehad nie,” sê Bolhuis. 
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Volgens hom het die beamptes vir die kliënt gesê dat hy soos alkohol ruik. Hy het vir hulle gesê dat hy meer 
as gewillig is om by die naaste polisiestasie ŉ blaastoets te doen. Die beamptes het hom egter afgelag en 
gesê hulle sal hom na die polisiestasie van hul keuse neem om die blaastoets en selfs bloedtoetse vir alkohol 
te laat doen. 

“Die kliënt het geweet dat hy nie oor die wettige alkoholperk is nie, maar was bereid om sy samewerking te 
gee.” 

Bolhuis sê die beamptes het die kliënt gedreig en gesê indien hy in hegtenis geneem word, sal hy eers die 
volgende Dinsdag of Woensdag op borgtog vrygelaat word. Die kliënt het sy vrou gevra om sy vriend, wat ŉ 
prokureur is, te bel, maar die beampte het haar beveel om die foon neer te sit. 

Een van die beamptes het glo vir Bolhuis se kliënt gesê dat hy ŉ mooi vrou en dogter het en dat dit ŉ 
jammerte sou wees indien een van hulle “iets sou oorkom”. 

Die beamptes het R5 000 omkoopgeld van die kliënt geëis, maar hy het net R650 kontant by hom gehad. 

“Hulle het daarna die R2 000 wat in die kliënt se bankrekening is, geëis en gevra dat hy na die naaste 
kitsbank toe ry en die geld trek. Hulle wou egter nie by ŉ nabygeleë vulstasie stilhou nie, aangesien daar glo 
te veel kameras op die perseel is. Hulle het toe besluit dat die kliënt die geld elektronies deur eWallet aan 
hulle kan oorbetaal.” 

Bolhuis sê die beamptes het daarna die kliënt aangesê om te ry. 

“Die kliënt en sy gesin was erg getraumatiseer deur die voorval.” 

Bolhuis sê motoriste weet nie altyd wat om te doen wanneer hulle van die pad af gedwing en deur 
metropolisiebeamptes geïntimideer word nie. “Gewoonlik plaas die blou ligte, polisieuniforms en die polisie 
se gesagshouding meer druk op motoriste en voel hulle gou geïntimideer. 

“In 90% van die gevalle beskou motoriste omkoopgeld as die enigste uitweg omdat hulle onder die indruk is 
dat daar nadelige gevolge gaan wees indien hulle nie hul samewerking gee nie.” 

Volgens Bolhuis is dit baie belangrik om nie omkoopgeld te betaal of aan te bied nie en eerder deur die 
wettige prosesse te gaan. 

Wat staan my as motoris te doen? 

Bolhuis sê dis van sleutelbelang dat mense nie snags alleen rondry nie. Die insittendes moet ook seker maak 
hul selfone is vol gelaai sodat hulle video’s en klankopnames van die voorval kan maak. Hy sê enigiemand 
het die reg om so ŉ video te neem. 

“Motoriste moet die nodige protokol volg sodra hulle langs die pad moet stilhou – vra die beampte se 
identifikasie en maak dan seker daardie identifikasie is wettig. Vra ook op video wat die klagte teen jou is en 
wat die beampte van jou versoek. Vra ook of die toerusting wat vir die blaastoets gebruik word, nagesien is 
en neem die blaasinstrument se lesing met jou selfoon af. Indien die beampte aggressief daaroor wil raak, 
moet dit klaar vir jou ŉ aanduiding wees dat iets nie pluis is nie. 

“Verder moet jy nederig bly en jou volle samewerking gee. Hanteer die situasie so asof jy op ŉ 
misdaadtoneel is. Moenie uitlokkend wees of te veel oogkontak maak nie. Indien jy gekonfronteer word, 
moenie daarteen stry nie. Hou jou sinne kort en kragtig. Laat die aggressie van een kant af kom.” 



Bolhuis sê indien jou lewe werklik in gevaar is, moet jy na die naaste polisiestasie toe ry. 
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