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Sluit by WIETA, handelsbesoekers en joernaliste 

van regoor die wêreld aan by vanjaar se Cape 

Wine en gebruik hierdie ideale geleentheid om 

van nader kennis te maak met Suid-Afrika se 

voorste wyne en wynmakers by Cape Wine 2015.  

Ons sal wyne ten toon stel wat reeds ons Billike 

Arbeidspraktykseël ontvang het, by ons stalletjie 

wat in die uitstalarea (“Exhibitor Zone”) geleë is. 

 

Vir meer inligting oor Cape Wine kan jy die 

volgende besoek:  

 

Webtuiste |  http://www.capewine2015.com/ 

 

Facebook |  www.facebook.com/

capewine2015 

 

Twitter |  @WIETA_ZA   @CapeWine2015  

               #CapeWine2015  

               #CapeWineConnect 

 

 

Doen aansoek vir ons 
Billike Arbeids-
praktykseël  
Ons wil graag produsente aanmoedig om 

aansoek te doen vir ons Billike 

Arbeidspraktykseël vir hul wyne. Ons sal by ons 

stalletjie 'n brosjure uitdeel aan 

handelsbesoekers, waarin al die wyne wat 

kwalifiseer vir ons etiese seël verskyn, en sal 

sommige van hierdie wyne by ons stalletjie 

uitstal vanjaar. Om by hierdie brosjure ingesluit 

te word, moet alle aansoeke vir die seël ons 

kantoor teen 15 Augustus 2015 bereik. 

Meer inligting oor die seëlaansoeke: 

Om vir die gebruik van die seël in aanmerking te 

kom, moet 60% van jou wynprodusente op jou 

WS- en WSB-wynaansoekbesonderhede by SAWIS 

gesertifiseer wees. Die oorblywende 40% moes 

reeds 'n oudit onderneem het. Die aansoekvorm 

kan deur ons kantoor versoek word en voltooide 

aansoeke kan aan Andrea Bredell gestuur word 

by admin@wieta.org.za.   
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Tydelike indiensnemingsdienste 

(‘TES’), ouditgereedheid en 

erkenningsprogram 

WIETA het baie nou saamgewerk met SIZA met 

die oog op die gesamentlike ontwikkeling van 'n 

ouditgereedheidsmetodologie vir tydelike 

indiensnemingsdienste, d.w.s. 

arbeidskontrakteurs of -makelaars. SIZA word 

ook befonds deur die Departmenet van Landbou 

(DvL) vir implementering van hierdie program in 

die vrugtebedryf. Beide organisasies het 

HopkinsCalvert aangestel om 

ouditgereedheidswerkwinkels vir TES'e te 

onderneem. 47 tydelike indiensnemingsdienste 

is tydens hierdie werkswinkels opgelei. 

'n Loodsprojek waarvolgens TES'e 'n etiese oudit 

sal ondergaan met die doel om WIETA- en SIZA-

sertifisering te ontvang, word tans deur WIETA 

en SIZA uitgerol. TES'e verskaf grotendeels 

arbeid aan vrugte-, wyn- en gemengde 

boerderye en om beide wyn- en vrugte-etiese 

sertifisering te ontvang sal voordelig wees vir 

hul besighede. Die doel van die loodsprojek is 

om 'n ouditproses en -metodologie vir die 

ouditering van TES'e tot stand te bring en 'n 

ouditkosteberamingstruktuur te skep. 'n 

Ouditeur met ervaring van SIZA- en WIETA-oudits 

is aangestel om die TES'e tydens hierdie 

loodsprojek te oudit.   

Tegniese opleiding vir werkers 

Ons opleidingsprojek is geïmplementeer as 

voortsetting van die opleidingsprogram wat in 

2014 geloods is en blyk reeds 'n groot sukses te 

wees.  

Ons bied die volgende aan — 

 tegniese arbeidswetgewing-opleiding, 

 beroepsgesondheid- en 

veiligheidopleiding, 

 opleiding in die veilige hantering van 

chemikalieë aan werkers van WIETA-

ledeplase. 

 

Teen die einde van Junie het ons 16 

werkswinkels aangebied, en 53 werkers opgelei 

in die veilige hantering van chemikalieë, 337 

werkers opgelei in gesondheid en veiligheid en 

292 werkers opgelei in arbeidswetgewing. 

Opleidingsfasiliteringskostes is gratis.  

Lede wat aan die opleidingsprogram wil 

deelneem kan vir Amelia Heyns kontak by 

amelia@wieta.org.za.  

DvL-befondsde projekte 
rakende etiese handel en 
billike arbeidspraktyke in 
die wynbedryf  
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Werkers  van Vergenoegd Wynplaas ontvang 

beroepsgesondheid– en veiligheidsopleiding op 22 Mei 2015 



Ouditnuus 
Uit die ouditeur se kantoor  

- Deur desmilene Minyi 

 

Etiese en sosiale ouditering bied 'n 

geleentheid vir my en my mede-

ouditeurs om blootstelling te kry aan 

verskeie mense wat verskillende rolle en 

posisies in die landbousektor beklee – 

onder meer werkers, produsente en 

arbeidskontrakteurs.  

Oor die afgelope paar maande het ek 

wonderlike en inspirerende oomblikke beleef 

deur my interaksies met sommige produsente. 

Etiese en sosiale ouditering is nie altyd 'n 

maklike taak vir 'n ouditeur nie aangesien vele 

produsente eerder sou verkies om met hul 

daaglikse besigheid voort te gaan as om 'n 

ouditeur vir ‘n dag of twee op hul perseel te 

ontvang. Ek het egter, terwyl ek vir 'n week 

lank oudits vir produsente van 'n 

produsentekelder in die Langeberg-area 

behartig het, met drie merkwaardige 

produsente in kontak gekom wat 'n ander, 

positiewe benadering tot werkerbemagtiging 

volg.  

Die eerste produsent glo dat sy besigheid 

slegs suksesvol sal wees indien sy werkers 

verstaan en glo dat hulle 'n waardevolle en 

integrale bate vir sy plaas en besigheid is. Hy 

het elke oggend 'n operasionele 

beplanningsvergadering met die werkers. 

Afgesien van die daaglikse take wat bespreek 

word, maak hy tyd gedurende hierdie 

vergaderings om uit te vra na die welstand van 

sy werkers en hul families. Hy glo om op 

hoogte te bly van wat in hul lewens aangaan 

wys dat hy 'n hoë agting vir hulle het. 

Die tweede produsent het die oudit begin deur 

te sê dat hy nie alles in plek het nie, maar dat 

hy wel probeer het. Sy oudit is nie gedoen 

omdat dit versoek is deur die kelder waaraan 

hy druiwe verskaf nie, maar eerder omdat dit 

die regte ding was om te doen en omdat dit 

belangrik is vir die eienaar om op dieselfde 

vlak te wees as wat die wêreldwye markte wil  

 

 

 

 

hê en dit selfs vooruit te wees. Hy benader sy 

dag-tot-dag-bedrywighede met aanmoediging 

en inspireer sy werkers om in hulself te glo 

aangesien hy glo dat verandering in sy werkers 

moontlik is.   

Die derde produsent het 'n soortgelyke 

positiewe ingesteldheid tot sy werkers. Hy het 

sy werkers verskuif na 'n ander gedeelte van 

die plaas waar hy nuwe huise vir hulle gebou 

het om hulle te bemoedig en 'n gevoel van 

waardigheid en trots by die werkers tuis te 

bring. 

Terwyl ek die week se ouditverrigtinge 

afgesluit het, het dié produsente se gedagtes 

my bygebly – 

 Hierdie produsente het 'n nuwe en vars 

benadering tot etiese ouditering en 'n 

opregte begeerte om hul werkers en hul 

families te bemagtig 

 Hulle glo dat sosiale en etiese ouditering 'n 

wêreldwye besigheidsvereiste is. Tog is dit 

ook die regte ding om te doen 

 Hulle beplan hul dag saam met hul werkers 

aangesien hulle glo dat dit hul besigheid in 

staat sal stel om beter te funksioneer en 

suksesvol te wees. 

Ouditvordering 
1299 Produsente lede  

913 Geouditeerde lede  

505   Gesertifiseerde lede  

 284    Wyne vir die seël 

goedgekeur  
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Arbeidsgids 
In April het WIETA 'n brief gepubliseer rakende die 

wysigings aan die Wet op Arbeids-verhoudinge wat 

praktiese riglyne verskaf oor die gebruik van 

tydelike indiensnemingsdienste, 

vastetermynkontrakte en tydelike indiensneming. 

Ons vind dat die verskillende 

indiensnemingskategorieë 'n mate van verwarring 

veroorsaak. Die definisies hieronder behoort 

groter duidelikheid te verskaf –  

Tydelike indiensnemingsdienste (‘TES’)  

'n Tydelike indiensnemingsdiens word gedefinieer 

as 'n persoon of besigheid wat werknemers verkry 

of verskaf om werk of dienste aan 'n kliënt te 

verskaf, en daardie werknemers word vergoed 

deur die persoon of besigheid wat die werknemers 

aan die kliënt verskaf. Beide elemente moet 

teenwoordig wees vir die persoon wat die 

werknemers verskaf of verkry om binne die 

definisie van 'n TES te val, d.w.s. die persoon of 

besigheid verskaf werknemers aan 'n kliënt en die 

persoon of besigheid vergoed daardie werknemers 

– hulle word nie deur die kliënt vergoed nie. Hulle 

is dus werkgewers in eie reg en moet by SARS 

geregistreer wees. Hierdie groep is ingesluit by 

ons ouditgereedheidsprogram onder ons nuwe 

DvL-projek.   

Werwingsagentskappe 

Werwingsagentskappe is slegs verantwoordelik vir 

die werwing van kandidate (tydelik of permanent) 

vir indiensneming en moet ge-registreer wees by 

die Departement van Arbeid as 'n Private 

Indiensname-agentskap ingevolge Artikel 24 van 

die Wet op Vaardigheidsontwikkeling, 1998. 

Informele werwers  

Hierdie kategorie (waarna soms verwys word as 

“bakkie-makelaars”) werf en verskaf ook slegs 

arbeid aan werkgewers maar ook op 'n tydelike 

basis en die mense wat gewerf word, word deur 

die werkgewer betaal. Die werwer word vergoed op 

'n per kop- of persentasie- of loonbasis, maar baie 

dikwels word hulle en die werknemers wat gewerf 

word slegs op 'n vaste stuktarief betaal. 

Onafhanklike kontrakteure  

Hulle word gebruik deur werkgewers vir 'n 

spesifieke “uitkomsgerigte” opdrag en die 

werkgewer het geen jurisdiksie oor werksure, 

die werktuie wat gebruik word ens. nie, maar 

betaal slegs vir 'n spesifieke resultaat of 

uitkoms wat vooraf gekontrakteer is (bv. 

elektrisiëns, skrynwerkers ens.). 
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Ouditnuus 
Vordering met WIETA-

dokumentasie  

WIETA is tans besig met 'n diepgaande 

hersieningsproses van ons ouditdokumentasie, 

d.w.s. WIETA se Etiese Praktykkode, WIETA se 

Etiese Kodemaatstaf en ouditproses asook -

metodologie, om te verseker dat ons 

ouditproses voortdurend voldoen aan 

internasionale vereistes en standaarde, dat die 

jongste veranderinge in wetgewing 

geïnkorporeer word en dat ons ouditproses 

fokus op etiese impak eerder as suiwer 

tegniese en wetlike nakoming. Die 

opgedateerde ouditproses en metodologie sal 

'n etiese risiko-matriks insluit wat WIETA sal 

help om ons lede se vordering te meet en 

risiko te identifiseer. Hierdie matriks sal eers 4 

maande na die aanvang van die nuwe 

ouditdokumentasie, d.w.s. op 1 Januarie 2016, 

in werking tree. 

Die nuwe dokumentasie sal vanaf                    

1 September 2015 deur ons ouditeure 

gebruik word en lede sal daarvolgens geoudit 

word. Dit sal voor hierdie aanvangsdatum aan 

al ons lede gesirkuleer word. 

Die volgende volledige hersiening van ons 

ouditdokumentasie sal op 1 September 2018 

plaasvind.  



Twitter 
Volg WIETA op Twitter 

vir die jongste nuus 

oor billike 

arbeidspraktyke  

@WIETA_ZA 

https://twitter.com/WIETA_za 

Kennisgewings 

2015 Produsent-
opleidingsdatums 

11 Augustus 2015 

7 September 2015  

5 Oktober 2015 

2 November 2015 

7 Desember 2015 

5 

 

tenders 
Systembolaget het 

'n tender uitgereik 

vir Suid-Afrikaanse 

wyne vir Maart 

2016 wat WIETA/

Fair for Life/

Fairtrade 

gesertifiseer is  

183838 Suid-Afrika, 2015 

wit versnit tapvat (Bag-in-

box) (B) 

Druifversnit: Ten minste drie 

druifsoorte met Chardonnay en Chenin 

Blanc wat ten minste 70% opmaak en 'n 

minimum van 15% van elk bevat. Ander 

druifsoorte toegelaat: Sauvignon Blanc, 

Semillon, Viognier, Verdelho, Muscat en 

Colombard. 

Verpakking: 3000 ml, tapvat  

Beskikbare volume: 350 000 liter 

W.O Wes-Kaap of streke en wyke by 

hierdie area ingesluit 

Oesjaar: 2015 

Die wyn vir hierdie tender moet 

gesertifiseer wees en die WIETA etiese 

seël dra en/of Fairtrade- of IMO-Fair 

for Life-gesertifiseer wees.    

Die tenderaansoeke sluit einde Julie 

2015. Diegene wat belangstel word 

versoek om die WIETA-seëlaansoek te 

voltooi. Navrae oor seëlaansoeke kan 

gerig word aan Andrea Bredell 

(admin@wieta.org.za).  

JAV 
Ons nooi alle WIETA-lede na ons 

volgende Jaarlikse Algemene 

Vergadering wat geskeduleer is vir 20 
Januarie 2016.  

Kontak asseblief vir Dominique Olivier 

by info@wieta.og.za vir verdere inligting.  


