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15.

N

VOORWOORD
i.
WIETA
Die Suid-Afrikaanse wyn- en verwante bedrywe het etiese parameters in werking gestel om hul impak te meet in die hantering van vele
wydverspreide ontwikkelingsuitdagings wat diegene wat werk in wynproduksie en ander landbouprodukte affekteer. WIETA, 'n niewinsgewende, vrywillige vereniging van verskeie verskillende belanghebbers in die Suid-Afrikaanse wynbedryf, is formeel in 2002 gestig as die
Wyn- en Landbou Etiese Handelsvereniging. WIETA streef daarna om billike behandeling, respekvolle verhoudings en menswaardige lewens te
verseker in die transformasie van die landbousektor.
ii.
Aanhef tot die WIETA-etiese bestepraktykkode en WIETA-standaard
Die WIETA-etiese bestepraktykkode omskryf die minimum diensstandaarde waaraan lede van die vereniging hulself moet verbind. Werkers se
beskerming is die hoogste strewe van die WIETA-kode.
iii.
Interpretasie van die WIETA-etiese bestepraktykkode
Die etiese kode bestaan uit dertien beginsels wat van toepassing is op alle lede van WIETA binne Suid-Afrika wat etiese akkreditering van die
organisasie verlang, onder andere produsente, kelders, landgoedere, koöperatiewes en tydelike indiensnemingsdienste.
Die WIETA-etiese bestepraktykkode moet in oorleg met die WIETA-standaard weergawe 4 (2021) gelees word. Die standaard sit die vereistes vir
nakoming van die kodebeginsels uiteen, asook die aanwysers vir meting en riglyne vir implementering van etiese praktyk. Lede sal geoudit
word deur derdeparty-ouditmaatskappye teenoor die WIETA-etiese kode en -standaard.
iv.
Internasionale en nasionale verwysings
Die WIETA-beginsels en standaardvereistes voldoen aan die voorsienings van heersende Suid-Afrikaanse arbeid- en gesondheid- en
veiligheidswetgewing en internasionale arbeid- en gesondheid- en veiligheidstandaarde, asook die Verenigde Nasies- (VN) en Internasionale
Arbeidsorganisasie (ILO)-konvensies. Die etiese kode, standaard en die ouditmetodologie is ook belyn met globale vereistes uiteengesit in die
Sustainable Supply Chain Initiative (SSCI)-verwysingsdokumentasie, http://www.theconsumergoodsforum.com/ssci.
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Waar Suid-Afrikaanse wetgewing egter van tyd tot tyd gewysig word, en die voorwaardes van die wetgewing meer gunstige diensbepalings en
-voorwaardes in die sektor bied, of waar lede van die vereniging instem tot meer gunstige diensbepalings en -voorwaardes as dié gestipuleer
in arbeidswetgewing en dit die hoogste beskerming aan werkers bied, sal die standaard ooreenkomstig gewysig word.
Die WIETA-standaard voldoen minstens aan die volgende standaarde:
•

Die ILO se beroep op billike werk.

•

C1, Werksure (bedryf)-konvensie, 1919

•

C3, Kraambeskerming-konvensie, 1919

•

C12, Werkervergoeding (landbou), 1921

•

C14, Weeklikse rus (bedryf) konvensie, 1921

•

C011, Reg op assosiasie (landbou)-konvensie, 1921

•

C95, Beskerming van lone-konvensie, 1949

•

C131, Minimum loonvasstelling-konvensie, 1970

•

C135, Werkersverteenwoordigerskonvensie, 1971

•

C155, Beroepsgesondheid- en veiligheidkonvensie, 1981

•

C161, Beroepsgesondheidsdienste-konvensie, 1985

•

R85, Beskerming van lone-aanbeveling, 1949

•

R116, Vermindering van werksure-aanbeveling, 1962

•

R135, Minimum loonvasstelling-aanbeveling, 1970

•

R164, Beroepsveiligheid en -gesondheid-aanbeveling, 1981

•

R190, Ergste vorms van kinderarbeid-konvensie-aanbeveling, 1999

•

R184, Huiswerk-aanbeveling, 1996

•

Verenigde Nasies se volhoubare ontwikkelingsdoelwitte
Verenigde Nasies se riglynbeginsels oor besigheid en menseregte
VN-verklaring oor die eliminering van geweld teen vroue. UNGA, 1993, Art 1.

•
•

Die WIETA-standaard is van toepassing op permanente, tydelike en gekontrakteerde werkers asook stukwerkwerkers, salariswerkers, uurliks
besoldigde werkers, jong werkers, deeltydse werkers, nagwerkers, vroue- en migrantewerkers. In elke beginsel van die WIETA-etiese
bestepraktykkode en standaard, kan verwysings na beide nasionale en internasionale wetgewing en konvensies gevind word.
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v.

Implementering van die WIETA-etiese bestepraktykkode en standaard
Daar word van maatskappye en hul verskaffers wat by WIETA aansluit as lede verwag om 'n etiese waardestelsel en kultuur in werking
te stel wat lei tot deurlopende verbetering in arbeidspraktyke op plase, produksiepersele en in kelders. As 'n eerste stap word daar van
lede verwag om proaktief WIETA se standaard te implementeer. Lede moet:
•

Hul verbintenis tot etiese handel demonstreer en kommunikeer;

•

Etiese handel integreer in hul besigheidsbeleide en praktyke;

•

Duidelike verbetering in die werkslewens van hul werknemers op 'n deurlopende basis demonstreer;

•

Proaktiewe ondersteuning wys aan en enige druiwe-, wyn- en/of landbouverskaffers moniteer in die verbetering van hul werkers se
werkstoestande;

•

Verseker dat hulle al hulle werkers in staat stel om aktief deel te neem aan die begrip, implementering en monitering van die kode.

Lede van WIETA verbind hulself daartoe om 'n onafhanklike deelnemende en multi-dissiplinêre assessering van hul etiese handel- en
arbeidspraktyk te ondergaan in die vorm van 'n derdeparty-maatskaplike oudit. Dit word vereis dat 'n senior bestuurslid by elke lid se perseel
verantwoordelikheid neem vir begrip en implementering van die etiese kode en standaard.
Om nakomend te wees met die etiese kode en standaard, moet lidpersele 'n derdeparty-maatskaplike oudit onderneem en hulle korrektiewe
aksies met bewyse vir aftekening, voorlê aan die ouditliggaam wat die oudit onderneem. Sodra afgeteken, sal die WIETA aanlyn stelsel, geleë
by www.ethicaltrade.co.za, 'n etiese sertifikaat uitreik, geldig vir een tot drie jaar afhangend van die lid se ouditrisiko-werkverrigting. Vir meer

inligting, lees die WIETA-ouditproses en metodologie weergawe 4.0 (2021) op die webtuiste http://www.wieta.org.za/.
vi.

Op wie is die standaard van toepassing?
Die standaard is van toepassing op private en produsentkelders, botteleringsfasiliteite, landgoedere, plase (insluitend alle
landbouwerksaamhede en -bedrywighede), asook kleinhoewes en klein produsente. Klein produsente en kleinhoewes volgens internasionale
standaard kan tipies deur sommige van die volgende eienskappe gedefinieer word –
•

Kan relatief klein volumes produseer;

•

Kan relatief klein plotte land hê;

•

Kan produseer vir uitvoer ongeag hul grootte;

•

Het oor die algemeen minder hulpbronne as kommersiële skaal-boere;
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•

Kan beskou word as deel van die informele ekonomie (nie geregistreer nie en neig om uitgesluit te word van sekere aspekte van arbeiden beroepsgesondheid en veiligheidswetgewing);

•

Kan afhanklik wees van 'n klein aanbod arbeid wat op die plaas woon of kan seisoenswerkers huur deur 'n tydelike
indiensnemingsdiens, onafhanklike kontrakteur of 'n ooreenkoms hê om arbeid te deel met buurplase).

•

Is dikwels kwesbaar in verskaffingskettings. As 'n lidperseel minder as 20 werkers gebruik (permanent en tydelike werkers direk in diens
geneem deur die lidperseel of gekontrakteerde werkers), sal sekere vereistes in die WIETA-etiese bestepraktykkode nie op sodanige lid
van toepassing wees nie. In sulke gevalle sal die ouditeur hierdie vereistes as nie toepaslik beskou.

Vereistes in die WIETA-etiese kode en -standaard wat nie van toepassing is op klein produsente en persele, soos hierbo gedefinieer, sal as sulks
gemerk word.
vii.

WIETA-insidentaanmeldingsdokument
Hierdie standaard moet gelees word in oorleg met die WIETA-insidentaanmeldingsdokument weergawe 4 (2021), wat die vereistes omskryf wat
gevolg sal word as 'n klagte ontvang word oor moontlike oortredings van die standaard deur 'n lidperseel.

viii.

WIETA -risikoklassifisering en -ouditfrekwensiematriks
Hierdie standaard moet gelees word in oorleg met die WIETA-risikoklassifisering en -ouditfrekwensiematriks weergawe 4 (2021), wat die kriteria
omskryf vir die bepaling van risikokategorieë wat om die beurt die frekwensie van die oudit sal bepaal.

ix.

WIETA-ouditproses en -metodologie
Hierdie standaard moet gelees word in oorleg met die WIETA- ouditproses en -metodologie weergawe 4 (2021)-dokument wat die vereistes
omskryf wat derdeparty-ouditliggame en hul goedgekeurde ouditeurs sal volg wanneer hulle 'n oudit onderneem teenoor die WIETAstandaard.
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1. Maatskaplike bestuurstelsels en Etiese Kode-implementering

1.1

WIETAkodebeginsel

Aanwyser

Begeleidingsnotas

Verwysing

Toepaslikheid

Aksie

Die besigheid het
maatskaplik
verantwoordelike
besigheidsbeleid(e)
en
omsigtigheidspraktyk
e in werking gestel
wat streef om mense, arbeids- en
vroueregte asook
volhoubaarheid te
bevorder, terwyl dit
ook dien om enige
nadelige arbeid- en
menseregte-impakte
binne die besigheid
en (waar toepaslik),
binne die besigheid
se wynverskaffingskettings op te spoor,
reg te stel en aan te
meld.

Maatskaplik
verantwoordelike
besigheidsbeleid(e)
wat die besigheid se
verbintenis tot die
volgende verklaar:

1.1.1 Die besigheid het beleid(e) ontwikkel wat
die beginsels vervat in die WIETA-kode en/of
ander etiese en menseregtestandaarde in ag
neem.

WIETA kodebeginsel
1.1

1.1. Die plaas
en kelder se
wynproduksie
-fasiliteite.

Onmiddellik

1.1.2 Die Besigheid verseker billike en
menswaardige werk en gelyke betaling vir alle
werkers binne 'n veilige werksomgewing vry
van geweld, teistering, seksuele teistering,
vyandigheid, agteruitgang, vernedering en
aanstootlike gedrag teenoor alle werkers,
insluitend vroue, jong meisies en die LGBTQ+gemeenskap.

Verenigde
Nasies se
volhoubare
ontwikkelings
doelwitte

1.1.1 Etiese handel
dryf.
1.1.2 Bevordering van
mense-, arbeids- en
vroueregte.
1.1.3 Volhoubare
bedrywighede binne
die wynverskaffingsketting.

1.1.3.1 Die besigheid het strategieë en beleid(e)
in werking gestel wat
volhoubaarheidstandaarde binne hul
bedrywighede en die wynverskaffingsketting in
ag neem.

Verenigde
Nasies se
riglynbeginsels oor
besigheid en
menseregte
VN se
verklaring oor
eliminering
van geweld
teen vroue.
VNAV, 1993,
Art 1.
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1.2

Die besigheid het 'n
etiese kode (die
WIETA-kode) in
werking gestel wat
die menseregte en
billike werks- en
lewenstoestande van
almal in die werkplek
bestuur en het 'n
stelsel
geïmplementeer om
nakoming met die
WIETA-kodevereistes
te verseker.

1.2.1..'n Etiese beleid,
gebaseer op die
WIETA-kodevereistes,
is in werking gestel en
beskikbaar. Die
beleid verklaar
duidelik 'n verbintenis
tot deurlopende
verbetering.

1.2.2 Die besigheid
het 'n stelsel
ontwikkel vir die
effektiewe
implementering van
die etiese
kodevereistes.

1.2.1.1 Die etiese beleid moet ten minste die
volgende bevat:
a) 'n Verbintenis tot maatskaplik
verantwoordelike bestuurstelsels, inklusief
van menseregte en volhoubaarheid.
b) Geen kinderarbeid.
c) Geen gedwonge arbeid.
d) Verantwoordelike werwing.
e) Verbintenis tot 'n gesonde en veilige
werksomgewing.
f) Vryheid van assosiasie en kollektiewe
bedinging.
g) Billike behandeling.
h) Geen diskriminasie.
i) Geen buitensporige werksure.
j) Billike lone.
k) Bepalings oor gereelde indiensneming en
gebruik van tydelike
indiensnemingsdienste.
l) Behuising en verblyfregsekerheid.
m) Omkopery- en anti-korrupsiepraktyk.
n) 'n Verbintenis tot maatskaplike
verantwoordelikheid en
gemeenskapsontwikkeling.
o) 'n Verbintenis tot die voorkoming van
geweld teen vroue en meisies in die
werkplek.
1.2.2.1 Die ontwikkeling van 'n etiese stelsel
moet die volgende in ag neem:
a) Beleide wat reeds in plek is.

WIETAkodebeginsel
1.2

Alle

Onmiddellik
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b) Prosedures wat die beleide ondersteun wat
plek is.
c) Kommunikasie van die beleide.
d) Voldoende rekordhouding.
e) Die monitering van die pogings.
f) Strategieë om menseregtemisbruike en
beleidsoortredings te remedieer.
1.3

Die besigheid sal die
beginsels van hierdie
etiese kode uitbrei
regdeur hul drank-,
wyn-, druif- en
landboubedrywighed
e en binne hul
verskaffingsketting en
hulself verbind tot
etiese verkryging. Die
besigheid sal verder
toepaslike
prosedures daarstel
om hul verskaffers se
vermoë te evalueer
om die vereistes van
die etiese kode na te
kom. Rekords van die
implementering van
hierdie prosedures
sal gehou word.

1.3.1 Die besigheid
ontwikkel 'n etiese
verkrygingsbeleid
toepaslik op hul wyn-,
drank- en
druiwebedrywighede
en
verskaffingsketting.
1.3.2 Die besigheid
kommunikeer hierdie
etiese beleid aan hul
wyn-, drank- en
druiweverskaffers,
kontrakteurs en
agribesigheidsverenigings.

1.3.3 Verskaffers,
kontrakteurs en
diensverskaffers in
die besigheid se
bedrywighede en
verskaffingsketting,

1.3.1.1 Die etiese verkrygingsbeleid verklaar die
besigheid se verbintenis tot die verkryging van
wyn, drank en/of druiwe en verwante
landbouprodukte en -dienste van etiese,
volhoubare en maatskaplik verantwoordelike
verskaffers, besigheidsvennote, gedeeltelike
eienaars, grondverhuurders en/of
kontrakteurs.

1.3.2.1 Die etiese verkrygingsbeleid word
gekommunikeer aan die besigheid se
diensverskaffers, kontrakteurs en
besigheidsverenigings op die volgende
maniere:
a) Skriftelike korrespondensie.
b) Verskaffer-/diensverskaffer-/kontrakteur-/
besigheidsverenigingooreenkoms en/of
kontrakte.
c) Verskaffer/kontrakteur/diensverskaffer/
besigheidsvereningingbewusmakingsopleiding /-sessies of
kliëntevergaderings.

WIETAkodebeginsel
1.3

Plase,
landgoedere,
wynproduksie
-fasiliteite en handel.

Onmiddellik
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soos primêre en
sekondêre
produksiefasiliteite,
landbouprodusente
en diensverskaffers
verbonde aan die
kernbedrywighede
van die besigheid,
word gemoniteer
deur 'n etiese risiko
gebaseerde
verskaffingskettingassessering.

d) Opleiding onderneem deur WIETA.
1.3.3.1 Die verskaffingsketting se etiese risikoassessering het die volgende verklaar:
a) Primêre en sekondêre produksiefasiliteite
waarvandaan produkte verkry word.
b) Bottelering en mobiele
botteleringsfasiliteite.
c) Tydelike indiensnemingsdienste.
d) Diensverskaffers/besigheidsvennote/grondverhuurders/subkontrakteurs wat 'n diens
lewer, of gedeeltelike diens verbonde aan
die besigheid se kernbedrywighede en/of
perseel van die besigheid, insluitend
bedrywighede wat verband hou met
landbouproduksie, oes/pars en
prosessering.
1.3.3.2 Die besigheid sal verskaffers in hul
verskaffingsketting (d.w.s. produsente) en hul
onderskeie tydelike indiensnemingsdienste
evalueer in terme van die verskaffers se
vermoë om die etiese vereistes soos in werking
gestel, na te kom.

1.3.4. Die besigheid
het 'n stelsel
ontwikkel om te
verseker dat die
korrektiewe/remediër

1.3.3.3 As deel van die verskaffingskettingmoniteringstelsel, word rekords van alle ander
moniteringsbedrywighede gehou en beskikbaar
gemaak ten tyde van die oudit. Dit kan insluit,
maar is nie beperk nie tot:
a) Interne oudits/etiese besoeke.
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ende aksies
geïdentifiseer deur
die monitering van
die
verskaffingsketting,
geïmplementeer
word.

b) Tweedeparty-oudits van die besigheid se
verskaffers.
c) Derdeparty-oudits van die besigheid se
verskaffers.
d) Voltooiing van selfassesseringsvraelyste.
e) WIETA-etiese
opleiding/programbetrokkenheid en/of deelname.
1.3.4.1 Die besigheid hou rekords van:
a) Etiese risiko's geïdentifiseer in hul
verskaffingsketting-monitering.
b) Bewyse dat die vereiste korrektiewe aksies
geïmplementeer is.

1.4

Die besigheid sal
jaarliks die
werkverrigting van
hul etiese beleid en
stelsel hersien.

1.4.1 Bestuur sal
jaarliks hul etiese
beleid en stelsel
hersien, asook die
geskiktheid daarvan
en die voortgesette
effektiwiteit van die
etiese praktyke.

1.4.1.1 Die jaarlikse hersiening fokus op die
opdatering van enige beleide, prosedures en
praktyke gebaseer op hul
werkverrigtingsevaluasie.

WIETAkodebeginsel
1.4

Plase,
wynproduksie
-fasiliteite en handel.

Ouditsiklus
2

WIETA kodebeginsel
1.5

Alle

Onmiddellik

1.4.1.2 Bestuur sal enige
dokumentasie/werksprosedures opdateer en
hierdie veranderings aan hul werknemers
kommunikeer.
1.4.1.3 Bestuur sal rekords hou van enige
sodanige kommunikasie.

1.5

Die besigheid sal 'n
senior bestuurslid
aanstel wat

1.5.1 'n Senior
bestuurslid is
aangestel om te

1.5.1.1 'n WIETA-plakkaat is beskikbaar in die
werkplek op 'n toeganklike plek.
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verantwoordelik sal
wees vir nakoming
van hierdie etiese
beleide en hul
stelsels, en sal
verseker dat
werknemers en
bestuur bewus is van
die inhoud van die
etiese beleid.

verseker dat die
etiese beleid effektief
geïmplementeer
word.

1.5.1.2 Werknemers is bewus gemaak van die
inhoud van die WIETA-kode deur opleiding te
ontvang oor etiese handel en menseregte in
landbouverskaffingskettings, aangebied deur 'n
WIETA-verteenwoordiger. Die volgende rekord
van opleiding moet beskikbaar wees:
a) Bywoningsregister.
b) Kort notule van die opleiding.
1.5.1.3 Werknemers moet kennis en 'n begrip
van die etiese kode demonstreer.

1.5.2 Werknemers
moet toegang hê tot
etiese beleide
gedurende werksure
(d.w.s. die etiese
beleid/beleide moet
beskikbaar wees aan
werkers op 'n
toeganklike plek).
1.6

Die besigheid sal
goeie etiese praktyke
vestig wat werkers en
hul
verteenwoordigers
betrek deur
gesamentlike en
effektiewe
kommunikasie en
maatskaplike dialoog-

1.6.1 Werkers kies
vrylik manlike en
vroulike
verteenwoordigers,
gebaseer op die
beginsel van vryheid
van assosiasie, om
hulle te
verteenwoordig in
gesprekke met

1.6.1.1 Werkerverteenwoordigers word vrylik
verkies deur alle werkers (manlike en vroulike
werkers) OF 'n ander kommunikasie- of
maatskaplike dialoog-meganisme word gebruik
vir hierdie doel (bv. 'n vakbondkomitee wat al
die belange van die werksmag verteenwoordig
of vroueforums om vroue se belange te
verteenwoordig, ens.):

WIETAkodebeginsel
1.6

Plase,
wynproduksie
-fasiliteite en handelaars.

Onmiddellik

Bladsy 13 van 134
meganismes binne
die besigheid. Hierdie
meganismes moet
werkers en hul
verteenwoordigers
aktief in staat stel om
insae te hê oor die
status van arbeids- en
menseregte asook
werkstoestande, en
om enige nadelige
impakte op hul regte
te monitor en aan te
meld sonder vrees vir
vergelding.

bestuur oor die
implementering van
billike en veilige
arbeidspraktyke en
menseregte binne die
werkplek.

1.6.2 Werkers is
bewus van en het
toegang tot
dispuutresolusiemeganismes en billke
griefprosesse.
Werkers weet by wie
hulle enige
aangeleenthede wat
hul werkstoestande
negatief raak, moet
aanmeld.

a) Werkersverteenwoordigers word voorsien
van voldoende hulpbronne om hul rol te
vervul.
b) Daar is rekords van vergaderings tussen
bestuur en werkerverteenwoordigers.
1.6.1.2 In gevalle waar werkers kies om nie
verteenwoordigers te verkies nie, is daar
duidelike bewyse dat:
a) Die besigheid inligting gedeel het met die
werkers oor hul reg om vrylik te assosieer.
b) Werkers 'n geleentheid gebied is om 'n
begrip te ontwikkel van hierdie regte en
betrokke was by 'n gesprek oor die
implikasies van hierdie regte.
c) Waar enige werkers geweier het om deel te
neem aan strukture, word hulle nie
geviktimiseer of geïntimideer op enige
manier nie.
d) Werkers het ander middele geïdentifiseer
van effektiewe kommunikasie en dialoog
met bestuur om hul insette tot billike
arbeids- en menseregtepraktyke asook
werkstoestande te verseker.
1.6.2.1 Daar is bewyse dat besigheid en werkers
effektiewe kommunikasie en maatskaplike
dialoog-meganismes gebruik om billike arbeidsen menseregtepraktyke te verseker.
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1.7

1.8

Waar enige nadelige
impakte op arbeids-,
vroue- en
menseregte
geïdentifiseer word,
sal die besigheid
remediërende aksies
instel en voldoende
hulpbronne allokeer
om hierdie impakte
teen te werk. Die
besigheid sal
bekommernisse van
werknemers of ander
belangstellende
partye ondersoek,
daarop reageer en dit
regstel met
betrekking tot nienakomings van die
etiese kode.

1.7.1 Waar enige
nadelige impakte of
oortredings van die
kode geïdentifiseer is,
sal bestuur
remediërende aksies
instel om dit reg te
stel.

Die besigheid sal nie
betrokke raak by
enige daad van
korrupsie, afpersing ,

1.8.1 Die besigheid
sal 'n anti-korrupsieen omkoperybeleid
implementeer. Dit

1.7.2. Die besigheid
sal tydig optree
teenoor klagtes en/of
griewe geopper deur
werkers.

1.7.1.1 Bewyse van die implementering van
remediërende aksies word verskaf, in lyn met
die WIETA-ouditproses en -metodologie en
WIETA-kode se
insidentaanmeldingsprosedures.

1.7.2.1.
a) Die besigheid sal optree teenoor klagtes
en/of griewe van buite of intern.
b) Die besigheid sal optree teenoor klagtes
en/of griewe ontvang ingevolge die
prosedures soos uiteengesit deur die
WIETA-kode se
insidentaanmeldingsprosedures wat in
hierdie dokument omskryf word.
c) Die besigheid sal alle aksies dokumenteer
wat in hierdie verband geneem word en 'n
rekord daarvan hou.
d) Die besigheid sal deurlopend die
langtermyneffek van sodanige aksies binne
hul verskaffingsketting monitor, en dit
kommunikeer met hul kopers in die
verskaffingsketting.
1.8.1.1 Daar is geen bewyse dat die besigheid
vervolg of beboet is vir die oortreding van
wette/regulasies oor die laaste 12 maande nie.

WIETAkodebeginsel
1.7
WIETAouditproses
en metodologie

1.7. 1 Alle
1.7.1.2 (a) –
(c) Alle
1.7.1.2 (d)
wynproduksie
-fasiliteite en handelaars.

Onmiddellik

Alle

Onmiddellik

WIETA-kode
insidentaanmeldingspros
edures.

WIETA kodebeginsel
1.8
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verduistering of
omkopery nie, of dit
duld nie. Dit sluit in,
maar is nie beperk
nie tot, die belofte,
aanbieding of
aanvaarding van
enige onvanpaste
monitêre gewin of
ander aansporings.

moet ingesluit word
by die etiese beleid
van die perseel en
moet verklaar dat die
maatskappy nie enige
vorm van omkopery,
korrupsie of
oneerlikheid sal duld
of daaraan deelneem
nie.
1.8.2 Die besigheid
sal nie enige
onbehoorlike betaling
vir goedere of dienste
uitvoer of ontvang
nie.
1.8.3 Die besigheid
sal nie, en sal nie
poog, om ouditeurs
om te koop met
goedere, dienste of
enige ander
aansporings nie.
1.8.4 Die besigheid
sal nie valse rekords
verskaf aan die
ouditeurs, of weier
om ware en akkurate
rekords te verskaf of
weglaat om rekords

1.8.1.2 Daar is geen bewyse of vermoede dat
die besigheid betrokke is by die volgende
onetiese bedrywighede, insluitend maar nie
beperk nie tot:
a) Werkers wat afgerig word voor 'n oudit.
b) Omkopery van ouditeurs.
c) Vervalsde, onakkurate of weggelate rekords
wat voorgehou word vir 'n oudit van alle
landboubedrywighede en/of die
landboubedrywighede en/of
besigheidsbedrywighede wat verband hou
met die kernbesigheid wat geoudit word.
d) Die ouditproses wat op enige manier
verhinder word.
e) Weiering van toegang tot die perseel, of
sekere areas daarvan, vir ouditeurs.
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te verskaf van
inligting rakende die
besigheid, hul
verskaffingsketting,
totale landboubedrywighede of
bande met verwante
landboubedrywighed
e wat bedryf word op
die perseel.
1.9

Die besigheid sal
nakomend wees met
alle toepaslike
nasionale wetgewing.

1.9.1 Die besigheid is
bewus van alle
arbeids-,
beroepsgesondheiden -veiligheids- en
diensbillikheidswetgewing van
toepassing daarop.

1.9.1.1 Senior bestuur is bewus van en het alle
relevante arbeids-, beroepsgesondheid- en veiligheids- asook diensbillikheids-wetgewing
van toepassing op die aard van die besigheid,
gekommunikeer aan werknemers.

Alle

1.10

Die besigheid het die
WIETA-etiese kode in
werking gestel en
neem aktief deel aan
WIETA-opleiding of
programme.

1.10.1 Die besigheid
wys 'n verbintenis tot
etiese handel deur
deelname aan en
bywoning van die
opleiding/programme
– veral in areas waar
hulle 'n potensiële
risiko geïdentifiseer
het.

1.10.1.1 Daar is bewyse dat:
a) Die senior bestuurder verantwoordelik vir
etiese nakoming die WIETA-opleiding
bygewoon het.
b) Werknemers die etiese handel-/ander
programme aangebied deur WIETA
bygewoon het.
c) Die besigheid opleiding/programme
bygewoon het wat kwessies hanteer waar
daar risikofaktore mag wees.

Alle

Onmiddellik
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2. Geen kinderarbeid en die beskerming van jong werkers

2.1

WIETAkodebeginsel

Aanwyser

Begeleidingsnotas

Verwysing

Toepaslikheid

Aksie

Die besigheid sal nie
kinders, direk of
indirek, onder die
ouderdom van 15 in
diens neem nie, en
kinders onder die
ouderdom van 15 sal
nie teenwoordig wees
by die werkplek nie.

2.1.1 Die besigheid
het 'n werwingsbeleid
en -prosedure in plek
wat die voorkoming
van kinderarbeid en
die beskerming van
jong werkers insluit.

2.1.1.1 Kinders wat op dieselfde perseel as die
werkplek woon, kinders wat hul ouers vergesel
wat werknemers is, of enige ander kind mag nie
teenwoordig wees in die werkplek nie, en/of
terwyl werksverwante aktiwiteite uitgevoer
word nie.

WIETAkodebeginsel
2.1

2.1.1.1 Alle

Onmiddellik

2.1.2 Alle werkers is
15 jaar en ouer.

2.1.3 Die besigheid
het 'n aktiewe stelsel
in plek om die
ouderdom te
kontroleer/verifieer
van alle werkers wat
werk op die perseel
verrig.

WBDV-artikel
43
SV 13klousule 25

2.1.2.1 Kinders onder die ouderdom van 18
mag nie in diens geneem word by enige perseel
waar enige drank waarvan die finale produk
meer as 1%-alkohol bevat, gebrou, vervaardig
of verkoop word nie.
2.1.3.1 Die stelsel om die ouderdom van
werkers te kontroleer, bestaan minstens uit die
volgende:
a) Die besigheid hou afskrifte van
identiteitsdokumente of ander bewys van
identiteit en ouderdom.
b) 'n Beleid oor die verbod op kinderarbeid is
in plek.
c) In geïsoleerde gevalle waar 'n ID nie
beskikbaar is nie, sal die besigheid binne
redelik verwagting vir werkers help om

SA Skolewet.
3(1)
RSA
Grondwet-art.
28

2.1.1.2
Wynproduksi
e-fasiliteite en
handel.
2.1.3.1 Alle
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amptelike dokumente/ander aanvaarbare
middele van identifikasie te verkry.
2.2

2.3

Waar jong mense
tussen die
ouderdomme van 15
en 18 in diens
geneem word, sal die
besigheid verseker
dat dit nie inmeng
met hul skoolgaande
bedrywighede nie en
dat spesiale
meganismes in plek is
om enige werksplek
verwante gevare vir
jong werkers te
voorkom, identifiseer
en verlaag.

2.2.1 Wanneer jong
werkers in diens
geneem word, sal die
besigheid 'n risikoassesseringsproses
ontwikkel en
implementeer om
enige risiko's rakende
die opvoeding en
veiligheid van jong
werkers te
identifiseer en te
verlaag.

2.2.1.1 Die risiko-assessering sal ten minste
insluit:
a) Of die jong werker tans skool bywoon of
deelneem aan ander
opleidingsprogramme.
b) Die identifisering van take in die werksplek
wat skadelik kan wees vir jong werkers.

Die besigheid sal
verseker dat jong
werkers, onder 18
jarige ouderdom,
voorsien word van
werk wat geskik is vir
hulle ouderdom. Die
besigheid sal
omsigtig wees om te
verseker dat werk
wat verrig word nie 'n
risiko inhou vir die

2.3.1 'n Jong werker
se werk is geskik vir
hul ouderdom en
gemagtig deur ouers
en/of wettige voogde
wat hul kontrakte
onderteken.

2.3.1.1 Jong werkers het geldige kontrakte
onderteken deur hul ouers en/of wettige
voogde.

WIETAkodebeginsel
2.3

2.3.1.2 Jong werkers verdien ten minste die
minimumloon.

Kinderwetart. 17 & 18

2.3.2 'n Jong werker
se diens stel nie hul
welsyn, opvoeding,
fisieke of

WIETAkodebeginsel
2.2

Alle

Onmiddellik

Alle

Onmiddellik

WBDV 43(2)

2.2.1.2 Waar risiko's geïdentifiseer word, is daar
bewyse van die implementering van maatreëls
in plek om sodanige risiko te voorkom.

SV 13klousule 25
2.3.2.1 Die diens van 'n jong werker mag nie die
volgende behels nie:
a) Werk tussen 18:00 (nm) en 6:00 (vm).
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2.4

welsyn, opvoeding,
fisieke of
geestesgesondheid,
of geestelike, morele
of sosiale
ontwikkeling van die
jong werker nie.

geestesgesondheid,
of geestelike, morele
of sosiale
ontwikkeling in
gedrang nie. Verder
mag hulle diens nie
inmeng met hulle
skoolaktiwiteite,
indien hulle steeds
skoolgaan nie.

b) Werk vir meer as 35 uur in enige week.
c) Werk met chemikalieë.

Die werkgewer sal
gepaste maatreëls
volg om die situasie
reg te stel in gevalle
waar kinderarbeid by
die werkplek
aangetref word, wat
die belange van die
kind voorop stel.

2.4.1 Die besigheid
het 'n stelsel in plek
om tydig
kinderarbeid te
hanteer en remedieer
indien dit
geïdentifiseer word,
wat die beskerming
van die kind voorop
stel.

2.4.1.1 Daar is bewyse dat 'n
risikobestuurstelsel in plek is vir die opsporing,
ontmoediging en verlaging van enige
kinderarbeid binne die besigheid.

2.4.2 Rekords is in
plek van wanneer
kinderarbeid by die
werkplek gevind is en
bewyse dat senior
bestuur die situasie
geremedieer het.
2.4.3 Alternatiewe
wat nie die kind in
meer gevaar stel of

2.3.2.2 'n Risiko-assessering is ontwikkel waar
jong werkers in diens geneem word.

WIETAkodebeginsel
2.4
Kinderwet-art.
6&7

2.4.2.1 In gevalle waar kinderarbeid aangetref
word, is daar duidelike rekords van verlaging en
remediëring.

2.4.3.1 Waar geremedieer, kan die besigheid
duidelik demonstreer dat die kind nie

Alle

Onmiddellik
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hom/haar benadeel
nie, moet ondersoek
word.

blootgestel is aan verdere gevaar of benadeling
nie.
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3.Geen gedwonge, gebonde, tronk- en ingeboekte arbeid of moderne
slawerny

3.1

3.2

WIETAkodebeginsel

Aanwyser

Begeleidingsnotas

Verwysing

Toepaslikheid

Aksie

Die besigheid sal
verseker dat dit nie
die gebruik van
gedwonge arbeid,
tronkarbeid,
gebonde of
ingeboekte arbeid
ondersteun of
daaraan deelneem in
die werwing en/of
bestuurspraktyke van
die besigheid of in
hul werkstoestande.

3.1.1 Alle werk word
op 'n vrywillige basis
uitgevoer en geensins
onder die dreigement
van straf of sanksie
nie.

3.1.1.1 Die besigheid sal demonstreer dat:
a) Diensbepalings en -voorwaardes
gedokumenteer word en beskikbaar
gemaak word.
b) Werkers bewus is van hierdie bepalings en
voorwaardes voor hulle 'n dienskontrak
betree.
c) Die prosedure vir beëindiging van die
dienskontrak word ook duidelik gemaak.

WIETAkodebeginsel
3.1

Alle

Onmiddellik

Die besigheid sal proaktief daarna streef
om enige potensiële
gedwonge arbeidrisiko's en kwesbaarhede binne
die besigheid en hul

3.2.1 Op 'n jaarlikse
basis moet die
besigheid, hul
verskaffers en
verskaffingsketting
die volgende hersien:
a) Werwing.

WIETAkodebeginsel
3.2

3.2.1 Alle
3.2.2.1 Alle
3.2.2.2
Wynproduksie
en -fasiliteite

Ouditsiklus
2

3.1.1.2 Die gedwonge arbeid-beleid moet
verseker dat 'n werker se vryheid om te kies nie
in enige opsig bedreig of gepenaliseer word
tydens hul diens nie, en gedwonge, gebonde of
nie-vrywilige arbeid in enige vorm verbied.
3.2.1.1 Die hersiening fokus daarop om te
bepaal dat die volgende aanwysers van
gedwonge arbeid nie teenwoordig is in die
besigheid of hul verskaffingskettings nie:
a) Misbruik van kwesbaarheid.
b) Misleiding.
c) Beperking van beweging.

RSA
Grondwet-art.
13 & 22. SV
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verskaffingsketting te
identifiseer en aan te
spreek.

b) Bestuurspraktyke.
c) Werkstoestande.

3.2.2 Die besigheid
neem deel aan
opleiding en
bewusmakingsprogramme om te
verseker dat hulle die
risiko's van gedwonge
arbeid in die
onderneming kan
verstaan en
identifiseer.

3.3

Die besigheid sal
verseker dat alle
werkers
verantwoordelik
verkry en gewerf

3.3.1 Die besigheid is
deursigtig in hul
kommunikasie oor
die aard van hul
werkers se diens en

d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)

Isolasie.
Fisieke en seksuele geweld.
Intimidasie en dreigemente.
Weerhouding van identiteitsdokumente.
Weerhouding van lone.
Skuldbinding.
Misbruikende werks- en lewenstoestande.
Buitensporige oortyd.

13-klousule
25

3.2.2.1 Die besigheid sal deelneem aan
opleiding en bewusmakingsessies, soos
gedwonge arbeid en moderne slawernyopleidingsessies, om te verseker dat hulle ten
volle ingelig is oor gedwonge arbeidskwessies
en in 'n posisie is om hierdie area proaktief te
monitor.
3.2.2.2 Die besigheid sal aktief al hul
verskaffers aanmoedig om deel te neem aan
bewusmaking rondom en opleiding in
moderne slawerny en gedwonge arbeid om te
verseker dat hul verskaffers gedwonge
arbeidsrisiko's binne die verskaffingskettings
volkome kan verstaan, identifiseer, bestuur en
verlaag.
3.3.1.1 Werkers verstaan die aard van
diensbepalings, -kontrake en vergoeding.

WIETAkodebeginsel
3.3

Alle

Onmiddellik
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word – veral in die
geval van kwesbare
werkers soos
seisoens- en
migrantewerkers.

daar is geen bewyse
dat werkers mislei
word rakende die
aard van die werk
waarvoor hulle in
diens geneem word
nie.
3.3.2 Die besigheid
neem
verantwoordelikheid
vir alle kostes
verbonde aan
werwing.

3.3.2.1 Werkers moet nie monitêr of in natura
betaal om gewerf te word vir diens nie.
3.3.2.2 Die besigheid verseker dat wanneer
werkers gewerf word deur die besigheid of
deur 'n agentskap van die besigheid uit 'n ander
provinsie of land, die besigheid die koste dra
van vervoer.
3.3.3.1 Bewyse van registrasie.

3.3.3 Waar tydelike
indiensnemingsdienst
e(TES), kontrakdienste
of vereiste
agentskappe gebruik
word, vat die
besigheid
verantwoordelikheid
om te verseker dat
hierdie agentskappe
nakomend is met:
a) Toepaslike
arbeids,
diensbillikheid- en

3.3.3.2 Bewyse van registrasie en briewe van
goeie reputasie aangeheg aan die
diensvlakooreenkomste.
3.3.3.3 Bewyse dat die besigheid
omsigtigheidsondersoeke onderneem het om
te verseker dat werkers nie werwingsfooie
betaal het nie.
3.3.3.4 Ondertekende ondernemings tussen die
partye dat verantwoordelike werwingspraktyke
in plek is.
3.3.3.5 Bewyse dat die TES, arbeidskontrakteurs
of werwingsagentskappe aan gedwonge arbeidopleiding deelgeneem het en dit verstaan.
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veiligheidswetgewing.
b) SAID-registrasie
en die
Departement van
Indiensneming en
Arbeid.
c) Die gevestigde
beleide oor
gedwonge en
gebonde arbeid.
d) Die gevestigde
vereistes vir
verantwoordelike
werwingspraktyke
en -fooie.
3.4.

Werkers word nie
gedwing tot diens
deur enige vorm van
gedwonge of
gebonde arbeid,
skuldbinding, geweld
en intimidasie nie.

3.4.1 Daar sal nie van
werkers verwag word
om diens-‘deposito's’
te betaal nie.
3.4.2 Die besigheid sal
nie enige
oorspronklike
identiteitsdokumente
of persoonlike
dokumentasie in hul
besit hou nie, slegs
afskrifte.
3.4.3 Die besigheid sal
nie toelaat dat

3.4.1.1 Daar is geen bewyse van enige
‘deposito's’ wat betaal word deur werkers
wanneer hulle begin werk nie.

3.4.2.1 Die volgende oorspronklike
dokumentasie sal nie gehou word nie:
a) Identiteitsdokumente.
b) Paspoorte.
c) Bestuurderslisensies.
d) Asielsoekerspermit en/of werkspermitte.
e)Sertifikate.

WIETAkodebeginsel
e3.4

Alle

Onmiddellik
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werkers tot skuld
gedwing word deur
werwingsfooie,
boetes, lenings,
voorskotte of ander
middele nie.

3.4.3.1 Werkers mag 'n lening of voorskot met
die werkgewer aangaan maar mag nie skuld
aaangaan wat kan lei tot 'n verhouding van
gebondenheid nie.

WIETA -riglyne
oor gebonde
arbeid

3.4.3.2 Die diensbeleid en diensbepalings word
gekommunikeer in 'n taal wat werkers kan
verstaan.
3.4.3.3 Alle lenings en skuld word gedek deur 'n
skriftelike ooreenkoms tussen die besigheid en
die werknemers, wat minstens die volgende
verklaar:
a) Die bedrag van die lening.
b) Die terugbetalingsvoorwaardes & -periode.
c) 'n Klousule wat verband hou met die
beëindiging van diens.

3.4.4 Werkers sal die
diens betree uit hul
eie vrye wil sonder
dreigement, geweld
of intimidasie.

3.4.4.1 Werkers betree die diens vrywillig en
word nie gedwing daartoe nie.

Onmiddellik

3.4.5 Gades of
lewensmaats wat 'n
woning deel, ouers of
kinders van werkers
wat woon op die
perseel en vir die
werkgewer werk, sal
hul eie individuele
dienskontrakte hê.

3.4.5.1 Elke werknemer wat deur die besigheid
in diens geneem word het sy/haar eie
dienskontrak.

Onmiddellik
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3.5

3.6

3.4.6 Oortyd is
vrywillig en daar is
geen bewyse dat
werkers gedwing
word om
buitensporige oortydure te werk nie.

3.4.6.1 Daar is geen bewyse dat werkers
gedwing word om oortyd te werk nie.

3.4.7 Werks- en
lewenstoestande is
vry van geweld,
misbruik en
intimidasie.

3.4.7.1. Werkers voel veilig teen enige
geweldadige of misbruikende gedrag van hul
werkgewers, agente of die werkgewers of
kollegas binne die werkplek.

Werkers is vry om hul
diens te verlaat binne
die bepalings van hul
kontrak.

3.5.1 Die
dienskontrak of
beëndigingsbeleid
van die perseel moet
duidelik uiteengesit
word sodat werkers in
staat is om hul
dienskontrak volgens
wetgewing te kan
beëindig.

3.5.1.1 Die kontrak sluit duidelike stipulasies
oor die beëindiging van diens in.

Werkers het die reg
om hul werkplek te
verlaat na afloop van
hul skof, en sal
vryheid van beweging
geniet.

3.6.1 Werkers is vry
om die werkplek te
verlaat aan die einde
van hul skof.

3.6.1.1. en 3.6.1.2. Geen beperkings, fisiek of
andersins, verhoed werkers om die
werksperseel te verlaat na werksure of hul
skofte nie.

3.6.2 Werkers wat op
die perseel woon

3.4.6.2 Daar is rekords van werknemeroortydure gewerk en dit is in lyn met wat wetlik
toegelaat word.

A 10 WBDV

Onmiddellik

SV 13klousule 13

Onmiddellik

WIETAkodebeginsel
3.5

Alle

Onmiddellik

WIETAkodebeginsel
3.6

Alle

Onmiddelik

3.5.1.2 Die kennisgewingsperiode is dieselfde
vir beide die besigheid en die werknemer.
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word op geen manier
beperk om die
werksperseel na
werksure te verlaat
nie.
3.7

Gesinslede van
werkers wat woon op
die perseel sal nie
verhoed word om 'n
werk te aanvaar weg
van die plaas nie, en
sal vryheid van
beweging geniet.

3.7.1 Gades en
kinders van werkers
word nie gedwing om
op die plaas te werk
nie.

3.7.1.1. Daar word geen vereistes geplaas op
werkers om in te stem tot bepalings en
voorwaardes wat hulle verplig om hul gades of
kinders ook vir die werkgewer te laat werk nie.

WIETAkodebeginsel
3.7
ESTA-artikel 5

Alle

Onmiddellik

3.8

Die besigheid sal
verseker dat
dissiplinêre
prosedures duidelik
verklaar dat enige
vorm van gedwonge
of gebonde arbeid
nie geduld sal word
as 'n dissiplinêre
maatreël nie.

3.8.1 Dissiplinêre
prosedures moet
verklaar dat praktyke
wat bevorderlik is vir
gedwonge of
gebonde arbeid nie
gebruik mag word as
dissiplinêre maatreëls
nie.

3.8.1.1 Dissiplinêre maatreëls wat geneem
word moet aangeteken word op 'n deursigtige
manier.

WIETAkodebeginsel
3.8

Alle

Onmiddellik

3.8.1.2 Betaalstrokies dui nie aan dat enige
boetes of ander aftrekking as 'n vorm van
dissiplinêre maatreël gebruik word nie, tensy
dit beveel word deur 'n gedokumenteerde
billike dissiplinêre prosedure wat verband hou
met skade/verlies aan eiendom.

WBDV 34
SV 13 8(9)

3.8.1.3 Aftrekkings is slegs geregverdig indien:
a) Verwysing na nalagtigheid en koste van
skade ingesluit is in die kontrak en/of
dissiplinêre kode en werkers word hiervan
bewus gemaak.
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3.8.2 Lone word nie
weerhou as 'n
dissiplinêre maatreël
nie.

b) Die werkgewer het 'n billike dissiplinêre
prosedure gevolg en het die werknemer 'n
redelike geleentheid gegee om te wys
waarom die aftrekkings nie gemaak moet
word nie.
c) Die totale bedrag van die skuld oorskry nie
die werklike bedrag van die skade of verlies
nie.
d) Bewyse van die koste van die skade/verlies
word deur die werkgewer verskaf.
e) Die totale aftrekkings oorskry nie een kwart
van die werknemer se maandelikse
vergoeding nie.
3.8.2.1 Die bedreiging of noem van boetes en
aftrekkings word nie gebruik as 'n vorm van
dissipline nie.

3.9

In gevalle waar
gebonde of
gedwonge arbeid
aangetref word in die
werkplek of in die
besigheid se
verskaffingskettings,
sal die besigheid
gepaste maatreëls
instel om die situasie
te remedieer met die
beste belange van
die werker(s) voorop.

3.9.1 Daar is rekords
van alle gevalle waar
gedwonge of
gebonde arbeid
geïdentifiseer is in die
werkplek of hul
verskaffingskettings.

3.9.1.1 Die besigheid moet demonstreer dat,
waar gedwonge arbeid opgespoor is binne die
besigheid of hul verskaffingsketting, hulle
gedokumenteerde bewyse het van alle rekords
wat met hierdie gevalle verband hou.

3.9.2 Daar is rekords
en bewyse van
remediërende aksie
geïmplementeer om
die werker(s) se
veiligheid te verseker.

3.9.2.1 Die besigheid moet demonstreer dat,
waar gedwonge arbeid binne die besigheid of
hul verskaffingsketting opgespoor word, hulle
gedokumenteerde bewyse het van enige en alle
remediërende aksies geneem om diegene

WIETAkodebeginsel
3.9

Alle

Onmiddellik
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geaffekteer deur die gevalle te vergoed en
beskerm.
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4. 'n Veilige en Gesonde Werksomgewing

4.1

WIETAkodebeginsel
Gesondheid- en
Veiligheidbestuurstelsel

Aanwyser

Die besigheid sal
verseker dat daar
stelsels in plek is om
potensiële
bedreigings vir die
gesondheid en
veiligheid van
werkers op te spoor,
te assesseer, te
vermy en daarop te
reageer. Die
besigheid sal 'n
veilige en gesonde
werksomgewing vir
werknemers verskaf
en sal voldoende
stappe en effektiewe
maatreëls neem om
ongelukke, beserings
en siektes te voorkom
wat die gevolg is van,
of verband hou met,

Die gesondheid- en
veiligheidsbestuurstelsels van die
besigheid sal
minstens die
volgende insluit:
4.1.1 Die aanstelling
van toegewyde
personeel om die
G&V-stelsel en prosesse te oorsien.
4.1.2 Die
identifisering en
verlaging van risiko's
geassosieer met G&V
deur gereelde
assessering en
gepaste reaksie.

Begeleidingsnotas

4.1.1.1 Bewyse dat 'n afgevaardigde
persoon/persone aangestel is en dat hul rol
verstaan en 'n effektiewe gesondheid- en
veiligheidstelsel en -prosesse geïmplementeer
het.
4.1.2.1 Bewyse van gereelde gesondheid- en
veiligheidsassesserings en die implementering
van toepaslike reaksies.

4.1.3.1 Opleiding oor die gesondheid- en
veiligheidsbestuurstelsel vir alle werkers:

Verwysing

Toepaslikheid

Aksie

Alle

Onmiddellik
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of plaasvind deur die
loop van werk, deur,
sover moontlik, die
oorsake van gevare
inherent tot die
werksomgewing te
minimaliseer.

4.1.3 Die gereelde en
toeganklike opleiding
van alle werkers in
die besigheid,
insluitend TESwerkers waar
relevant.
4.1.4.Algemene
noodgeval- en
beseringsbestuur.
4.1.5 Veilige en
higiëniese
werksomgewings en toestande.

4.2

Die besigheid sal 'n
senior
bestuursverteenwoordiger aanstel vir
die gesondheid en
veiligheid van alle
personeel, wat ook

4.2.1 Indien die
uitvoerende
hoof/hoof van die
besigheid
gesondheid- en
veiligheidspligte
toegewys het aan 'n

a) Moet gereeld uitgevoer word en aan die
begin van die hoë seisoenale periodes.
b) Moet gedoen word wanneer werknemers
herontplooi word.
c) Moet gedoen word wanneer die besigheid
veranderings in prosesse, produksie of
masjinerie ondergaan en nuwe risiko
geïdentifiseer word.
d) Moet uitgevoer word in 'n taal/tale wat deur
almal verstaan word.
e) Kan intern gedoen word.
f) Moet gedoen word deur die afgevaardigde
persoon/persone verantwoordelik vir
gesondheid- veiligheidstelsels en -prosesse.
Moet ook minstens insluit:
a) Kommunikasie van gesondheid- en
veiligheidsrisiko's.
b) Hoe om gesondheid- en veiligheidsrisiko's te
identifiseer.
c) Maatreëls wat gebruik word om risiko's te
voorkom.
d) Hoe om risiko's aan te meld via die gepaste
kanale.
e) Hoe om te monitor dat risiko's gehanteer is.
4.2.1.1 Die uitvoerende hoof en artikel 16(2)aangestelde(s) verstaan en aanvaar hul
beroepsgesondheid en veiligheidsverantwoordelikhede.

Wet op
Beroepsgesondheiden Veiligheid ,
1993, Artikel
16 (1), 16(2)

Alle soos per
regulatoriese
vereistes vir
spesifieke
besigheidsbedrywighede

Onmiddellik
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verantwoordelik is vir
die implementering
van 'n gesonde en
veilige
werksomgewing. Dit
sluit oorsig in oor die
verkiesing van
werknemergesondheid- en
veiligheidsverteenwoordigers, waar dit
vereis word.

ander persoon, is dit
gedoen ingevolge
artikel 16(2) van die
Wet op
Beroepsgesondheid
en -Veiligheid. Indien
artikel 16(2)aanstellings gemaak
is, sal hierdie
afgevaardigdes
skriftelik van hul
wetlik voorgeskrewe
pligte ingelig word.

4.2.1.2 Die uitvoerende hoof of artikel 16(2)aangestelde het beroepsgesondheid en veiligheidspligte aan ondergeskiktes toegewys;
4.2.1.3 Die volgende BG&V-aanstellings is
skriftelik gemaak, indien toepaslik en afskrifte is
beskikbaar vir deurlesing:
a) Artikel 16(1)-aanstelling, indien toepaslik
(Slegs van toepassing in die geval van 'n
trust of soortgelyke organisasie).
b) Artikel 16(2)-aanstelling, indien toepaslik.
c) Bevoegde persoon vir masjinerie soos
voorgeskryf deur Algemene
Masjinerieregulasie 2(1).
d) Gesondheid- en
Veiligheidsverteenwoordigers.

Algemene
masjinerieregulasie
2(1)
Algemene
veiligheidsregulasie 8

4.2.1.4 Persoon/persone aangewys is opgelei
en beskik oor die nodige kennis van
gesondheid- en veiligheidsaangeleenthede.
4.2.2 'n Gesondheiden veiligheidsverteenwoordigerstelsel is in werking
gestel en funksioneer
goed.

4.2.2.1 Persoon/persone aangewys is opgelei
en beskik oor die nodige kennis van
gesondheid- en veiligheidsaangeleenthede.
4.2.2.2 Om nakoming te verseker moet aan die
volgende vereistes voldoen word:
a) G&V-verteenwoordigers is skriftelik
aangestel tot die verhouding van 1 tot 50, of
deel van 50 werknemers.
b) G&V-verteenwoordigers is aangestel deur 'n
verkiesing te volg.

Wet op
Beroepsgesondheiden Veiligheidartikel 17 en
18
Algemene
administratiewe

Alle
(Slegs van
toepassing
indien 20 of
meer
werknemers in
diens geneem
word)

Onmiddellik

Bladsy 33 van 134

4.2.3 'n Gesondheiden veiligheidskomitee
is gestig in
werkplekke waar 2 of
meer G&Vverteenwoordigers
aangestel is.

c)

Die aantal werker genomineerde G&Vverteenwoordigers moet die aantal
werkgewer-nominasies oorskry.
d) G&V-verteenwoordigers moet versoek word
om maandelikse formele inspeksies van hul
werkplekke uit te voer.
e) G&V-verteenwoordigers moet toegelaat
word om hul pligte tydens normale
werksure uit te voer.
f) G&V-verteenwoordigers word voorsien van
die nodige (formele of informele) opleiding,
fasiliteite en bystand om hul pligte uit te
voer.

regulasies 6
en 7

4.2.3.1 Om nakoming te verseker moet aan die
volgende vereistes voldoen word:
a) G&V-komitee moet ten minste een keer
elke 3 maande vergader.
b) G&V-komitee moet alle risiko's in
vergaderings aanspreek en veral aandag
gee aan moontlike risiko's vir kwesbare
groepe geïdentifiseer in die werkplek soos:
- jong werkers
- vroue en meisies
- werknemers wat swanger is of
borsvoed
- gestremde werkers.

Wet op
Beroepsgesondheiden Veiligheidartikel 19 en
20

c)

Notules moet gehou word van alle G&Vkomiteevergaderings en onderteken word
deur die voorsitter van die G&V-komitee.

Algemene
administratiewe
regulasies 5
en 9
WIETA vereiste

Alle
(Sodra
minstens 40
werkers teenwoordig is in
die werkplek)

Onmiddellik
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d) Die aantal werknemer-verteenwoordigers
moet die aantal werkgewerverteenwoordigers wat op die komitee
dien, oorskry.
e) Notules moet weerspieël dat die kwessies
geopper deur G&V-verteenwoordigers tydig
aangespreek is en dat vorige
werksverwante insidente soos
gedokumenteer in die toepaslike formate
(soos per die aantekening en aanmelding
van insidente, bylaag 1 van die WBGV) wel
bespreek is.
f) Skriftelike agenda en notules van G&Vkomiteevergaderings is beskikbaar gemaak
aan alle G&V-verteenwoordigers.
g) Notules word gehou vir periode van
minstens 3 jaar.
h) Notules is beskikbaar in 'n taal wat die
meerderheid werkers verstaan.
i) Besluite wat geneem word by
komiteevergaderings word gekommunikeer
aan alle werkers gedurende werksure in 'n
taal wat verstaan word deur die
meerderheid werkers.
4.2.4. 'n Afskrif van
die WBGV, 1993 is
geredelik beskikbaar
vir werknemers om
deur te lees.

4.2.4.1 'n Afskrif van die WBGV, 1993 (harde
kopie of elektronies) moet geredelik beskikbaar
gemaak word vir werknemers om deur te lees
waar 4 of meer werknemers in diens geneem
word.

Algemene
administratiewe
regulasies 4

Alle
Klein
produsente
met minder as
4 werknemers
word
vrygeskeld

Onmiddellik
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4.3

Risiko-identifisering
en -assessering
Die besigheid sal
streef na die
implementering van
'n praktiese
geïntegreerde
gesondheid- en
veiligheidsraamwerk
wat voorsiening maak
vir risiko-analise, die
implementering van
maatreëls om die
risiko's te verminder
of te elimineer,
meganismes vir
besluitneming en
monitering van die
implementering van
gesondheid- en
veiligheidsmaatreëls
(asook
rekordhouding in
hierdie verband).

4.3.1 'n Basislynrisiko-assessering is
uitgevoer om die
moontlike risiko's
ingehou deur alle
take uitgevoer of
toerusting gebruik te
bepaal en evalueer.

4.3.1.1 Om nakoming te verseker, moet die
risiko-assessering minstens die volgende areas
dek:
a) Werksomgewing (fisieke, chemiese,
biologiese, en ergonomiese)
veiligheidsrisiko's moet geïdentifiseer en
geëvalueer word, insluitend beperkte
ruimtes).
b) Masjinerie, chemikalieë en ander gevare.
c) Werkers in gevaarlike rolle.
d) Jong werkers, werkers wat anders bevoeg
is, en ander potensieel kwesbare werkers.
e) Vroue en meisies
f) Werknemers wat swanger is of borsvoed
g) Persoonlike beskermende toerusting (PBT),
die uitreiking en gebruik daarvan.
h) Werkergeriewe en -hulpbronne (bv.
slaapsaal en personeelwinkel).
i) Brandrisiko's, insluitend enige geslote of
versperde uitgange/nooduitgange.
j) Ongelukke en beserings op die perseel.
k) Beperkte areas word in stand gehou waar
toepaslik (bv. toegang tot gevaarlike
chemikalieë-stoorareas).
l) Waar die bedrywighede van die besigheid 'n
moontlike negatiewe impak kan hê op die
gesondheid en veiligheid van kwesbare
gemeenskapslede (soos bejaardes en
kinders) wat op die plaas woon, maar nie in
diens geneem word nie.

Artikel 8 van
die Wet op
Beroepsgesondheiden Veiligheid,
1993
Algemene
Veiligheidsregulasies 2
en HWCSA

Alle

Onmiddellik
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4.3.1.2 Waar moontlik moet risiko's verminder
word voordat persoonlike beskermende
toerusting (PBT) gebruik word.
4.3.1.3 Die risiko-assessering moet uitgevoer
word in oorleg met die G&Vverteenwoordigers/komitee of
werknemerkomitee.
4.3.1.4 Die risiko-assessering moet elke twee
jaar hersien word om die geskiktheid en
effektiwiteit daarvan te verseker.
4.3.2 Stelsels vir werk
(veilige
werksprosedures) is
opgestel en
geïmplementeer vir
hoërisiko-opdragte
volgens die risikoassessering wat
uitgevoer is. Tipiese
voorbeelde van hoë
risiko werk sluit in:
beperkte ruimtebetreding, gebruik en
aanwending van
plaagdoders,
hantering van
gevaarlike toerusting
en masjinerie,

4.3.2.1 Gevaarlike/onveilige werk en omgewings
geïdentifiseer in die G&V-risiko-assessering.
4.3.2.2 Veilige bedryfsprosedures is opgestel vir
hierdie risiko-areas.
4.3.2.3 Werknemers het toegang tot skriftelike
veilige bedryfsprosedures ten alle tye.
4.3.2.4 Werknemers moet interne of eksterne
opleiding (formele of informele opleiding)
ontvang oor die inhoud van die skrftelike veilige
bedryfsprosedures wanneer hulle in of naby
hierdie geïdentifiseerde risiko-areas werk.
4.3.2.5 Bywoningsregisters en/of sertifikate van
voltooide opleiding word op lêer gehou.

Artikel 8 van
die Wet op
Beroepsgesondheiden Veiligheid,
1993

Alle

Onmiddellik
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opstapeling, werk
met dieseltenke,
dooptenke,
loopplanke en ander
hoërisiko-areas.
4.3.3 Die besigheid
sal verseker dat
maatreëls in plek is
om asbes, waar dit
gevind word in enige
area van die
besigheid, te
identifiseer, bestuur,
onderhou, verwyder
en die risiko daarvan
te assesseer.

4.3.3.1 Asbes bevattende materiale by die
werkplek word geïdentifiseer deur 'n bevoegde
persoon en ingevoer in 'n asbes-inventaris.
4.3.3.2 Om nakoming te verseker, moet die
inventaris minstens die volgende inligting oor
die asbes bevattende materiale insluit:
a) Die datum waarop die materiaal
geïdentifiseer is.
b) 'n Beskrywing van die materiaal,
hoeveelheid en mate van agteruitgang.
c) Ligging van asbes of asbes bevattende
materiaal op die perseel.
d) Kategorisering van die risiko wat die asbes
inhou in die vorm van n risiko-assessering.
e) Implementering van 'n asbesbestuursplan.
4.3.3.3 Die risiko-assessering moet minstens
die volgende bevat:
a) Die gesondheidsimplikasies van die asbes.
b) Die aantal persone blootgestel by die
werkplek.
c) Die potensiaal vir skade of steuring van
asbes bevattende materiale by die werkplek
deur instandhoudingsaktiwiteite en normale
okkupeerder-aktiwiteite.

Asbesverwydering
s-regulasies,
2020

Alle

Onmiddellik
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d) Die toestand van die asbes bevattende
materiaal, insluitend die stand van
agteruitgang.
4.3.3.4 Die asbes-bestuursplan bevat minstens
die volgende:
a) 'n Prosedure vir die implementering van
inventaris neem, risiko-assessering,
etikettering of merk van asbes.
b) 'n Prosedure om die risiko van blootstelling
aan insidente, noodgevalle, slopingswerk en
herstelwerk te verminder.
c) Beleid, prosedure en implementering vir die
uitfasering van bestaande asbes bevattende
materiale by die werkplek, wat prakties
uitvoerbaar moet wees.

4.4

Die besigheid sal
geskikte
werkstoestande
verseker vir swanger
vroue wat in lyn is
met die
goeiepraktykkode oor
die beskerming van
werknemers tydens
swangerskap en na
die geboorte van hul
kind.

4.4.1 Werknemers
wat swanger is of
borsvoed verrig nie
werk wat gevaarlik is
vir die gesondheid
van die werknemer of
haar kind nie.

4.4.1.1 Om nakoming te verseker:
a) Die BG&V-risiko-assessering van die
besigheid moet swanger vroue en vroue
wat borsvoed as 'n kwesbare groep insluit.
b) Beskermende maatreëls en aanpassings
aan werksreëlings vir werkers wat swanger
is of borsvoed word geïdentifiseer en
geïmplementeer.
c) Die besigheid bied geskikte alternatiewe
werk vir die werknemer tydens
swangerskap aan indien haar werk 'n
gevaar inhou vir haar gesondheid en

WBDVgoeieprakty
k-kode vir
werknemers
tydens
swangerska
p en na die
geboorte
van 'n kind

Alle

Onmiddellik
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veiligheid of dié van haar kind, of as die
werker nagwerk verrig.
d) Die besigheid moet werkers inlig oor die
gevare aan swanger werkers en werkers
wat borsvoed en die gevolglike
belangrikheid van onmiddellike
kennisgewing van swangerskap.
4.5

4.5.1

Die besigheid sal verder verseker dat:
Chemiese berging en
hantering
Die besigheid sal die
4.5.1.1 'n Stelsel is in
veilige berging,
plek om te verseker
aanwending en
dat alle chemikalieë
wegdoening van
veilig gebruik word en
plaagdoders en
die vereiste
agrochemikalieë
voorsorgmaatreëls
verseker.
word toegepas
gebaseer op risiko
ingehou deur
gevaarlike chemiese
stowwe en wetlike
vereistes.

4.5.1.2 Gevaarlike
chemiese stowwe
(plaagdoders) word
veilig gestoor op 'n
manier wat storting
beperk, asook

4.5.1.1.1 Materiaalveiligheidsdata-vorms in die
voorgeskrewe formaat moet verkry word van
die verskaffers en gestoor word naby aan waar
die gevaarlike chemikalieë gestoor, gemeng en
gebruik word.
a) Rekords word gehou vir gevaarlike
chemiese stowwe (plaagdoders) wat
gebruik word. 'n Ontvangs-, versending- en
gebruik-gifregister en werkerblootstelling
rekord moet ook gehou word.
b) 'n Stelsel is in plek om gereeld inspeksie te
doen van die berging van chemiese stowwe
en die risiko van blootstelling.

Gevaarlike
chemiese
stowweregulasies 5
en 9A

4.5.1.2.1 Fisiese riglynvereistes van store wat
gevaarlike stowwe bevat, sluit in:
Ligging
a) Vrystaande store moet verwyder wees van
huise en geboue wat lewendehawe,
dierevoer, of vlambare materiale huisves.

SANS 10206
en SANS
1186

Alle

Onmiddellik

Alle

Onmiddellik

SANS 10206
D10.2
SANS 10206
– 5.4.2
SANS 10206
– 10.4

Bladsy 40 van 134
kontaminasie en
blootstelling aan
werkers en ander
persone.

b) Store geleë in ander, groter geboue moet
apart gehou word van ander areas om te
verseker dat daar geen kruis-ventilasie
tussen die stoor en ander areas is nie.
Struktuur
c) Die stoor moet gebou word met nievlambare materiaal en plaagdoderondeurdringbare, glyvaste sementvloere.
d) Die dak moet lekvry wees, geïnsuleer met
nie-vlambare materiaal om die
temperatuur in die stoor konstant te hou,
en lugopeninge geïnstalleer in die dak.
e) 'n Soliede staaldeur wat na buite oopmaak
en wat uitgerus is met 'n slot, moet
geïnstalleer word. Buiten die deur moet 'n
sekuriteitsdeur met 'n slot ook geïnstalleer
word.
f) Die stoor moet goed belig wees sodat
etikette op die houers maklik gelees kan
word.
g) Gepaste maatreëls word geneem om
ongemagtigde toegang deur openings en
oop vensters te verhoed.
h) 'n Keerwal van ten minste 200 mm hoog
wat storting opvang behoort by die
deuringang gebou te word.
i) Store moet genoeg ventilasie hê deur
natuurlike ventilasie of 'n meganiese
ventilasie-stelsel.
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4.5.1.2.2 Die volgende moet in ag geneem word
by die huishouding en bestuur van gevaarlike
stowwe-berging:
a) Die bergingsfasiliteit moet gesluit gehou
word en 'n streng toegangsbeheerbeleid
moet nagekom word.
b) Goeie huishouding moet in stand gehou
word:
i.
Skoonmaak van storting (bv. emmer
met sand, anorganiese materiaal
wat storting kan absorbeer, leë
houers, grawe, 'squeegee'-moppe
en besems) asook
brandbestrydingstoerusting is
beskikbaar binne die stoor;
ii.
Geen kosprodukte of produkte
buiten plaagdoders mag geberg
word binne die stoor nie.
iii.
Alle gevaargroep 1-produkte (rooi
etiket) moet gebergword in 'n
aparte, toegeheinde en sluitbare
area binne die stoor.
iv.
Alle chemikalieë moet gestoor word
in hul oorspronklike verpakking met
hul etikette ongeskonde.
Konsentraat-formulerings mag nie
oorgegooi word na ander houers
nie.
v.
Alle chemikalieë moet duidelik
gemerk word.
vi.
Rakke moet nie-absorberend,
ondeurdringbaar en chemies
bestand wees teen gebergde

Bladsy 42 van 134

vii.

4.5.1.3
Waarskuwings-tekens
en noodprosedure
moet vertoon word
by die chemiese
stoor.

produkte – houtrakke moet bedek
word met dik plastiek of 'n
brandbestande bakke kan gebruik
word.
Plaagdoders moet gestoor word
ooreenkomstig met die gebruik en
toksisiteitsvlak daarvan.

4.5.1.3.1 “Berging van plaagdoders”- en
“ongemagtigde ingang verbode”waarskuwingstekens moet opgerig word by die
ingang, PBT en veiligheidstekens (bv. rook
verbode, eet en drink verbode, geen oop
vlamme) moet by die ingang en binne die stoor
vertoon word.
4.5.1.3.2 Die ligging van die noodhulpstasie en
die posisie en tipe brandverwante toerusting
moet duidelik aangedui word.
4.5.1.3.3 Noodtelefoonnommers moet duidelik
vertoon word by die ingang en binne die stoor.
Dit behoort die nommers van die naaste
vergiftigingsentrum, dokter, hospitaal,
brandweer en ambulansdiens in te sluit.
4.5.1.3.4 Verantwoordelike personeel moet
onmiddellike toegang tot 'n telefoon en
noodnommers hê, selfs in die afwesigheid van
die werkgewer.

SANS 10206
SANS 1186

Alle

Onmiddellik
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4.5.1.4 Die bestuur en
wegdoening van
gekontamineerde
water, afval en
gevaarlike stowwe
moet so uitgevoer
word dat dit verseker
werkers en hul
gesinne word nie
blootgestel nie.

4.5.1.4.1 Gekontamineerde/afvalwater mag nie
in waterbronne of rioolstelsels weggedoen
word nie.

SANS 10206

Alle

Onmiddellik

Alle

Onmiddellik

4.5.1.4.2 Persele moet maatreëls in plek hê om
sypeling na waterbronne te voorkom. Die
perseel se risiko-assessering moet bepaal of
stortingstelle, Franse dreine of verdamppanne
voldoende is om die risiko's van sypeling vanaf
die huidige bedryfsopvulpunte te hanteer.
4.5.1.4.3 Die veilige wegdoening van ou,
oortollige chemiese en gekontamineerde afval
en houers:
a) Chemiese afvalwegdoeningsmaatskappye
of die oorspronklike verskaffer van die
plaagdoder moet plaagdoder-oorskot en
leë chemiese houers verwyder en 'n bewys
van die verwydering moet beskikbaar wees.
b) Daar is geen sigbare gebruik van nieherwinbare of gevaarlike chemiese stowwehouers in die werkplek of by huise
waargeneem nie.
c) Veilige wegdoeningsertifikate moet verkry
word vir alle gevaarlike afval wat verwyder
word vir wegdoening.

4.5.2

Die besigheid sal
verseker dat
maatreëls in plek is
om te waarborg dat

4.5.2 Die besigheid
het maatreëls
ontwikkel en
geïmplimenteer om

4.5.2.1 Beleide oor die beskerming van werkers
en hul gesinne teen blootstelling op die plaas
sluit in:
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werkers en hul
gesinne wat naby 'n
perseel woon waar
bespuiting plaasvind,
nie in gevaar verkeer
weens blootstelling
aan die chemikalieë
en plaagdoders wat
aangewend word nie.

4.5.3

Risikobeheer
Die besigheid sal
verseker dat werkers
voorsien word van
die nodige
veiligheidstoerusting
en -klerasie en dat
stappe geneem word
om besering aan
persone deur
plaastoerusting of
swaar masjinerie te
voorkom.
.

te verseker dat
werkers en hul
gesinne naby aan die
bespuitingsbedrywighede nie in
gevaar gestel word
nie.

a) Inligting oor veilige bespuiting en beperkte
toegang in die G&V-opleiding gedoen met
werkers tydens induksie.
b) Kennisgewing aan inwoners voor spuitwerk
gedoen word indien spuitnewel die huise
kan bereik.
c) Veilige spuitprosedures in nabygeleë
gemeenskappe word nagekom voor, tydens
en na bespuiting.
d) Toegang tot die spuitarea moet beperk
word na bespuiting, in ooreenstemming
met die voorsienings vervat in die produk
se tegniese blad/etiketinligting.

4.5.3.1 Persoonlike
beskermende
toerusting (PBT) en
veiligheidstoerusting
word voorsien aan
werkers en werkers is
opgelei in die gebruik
daarvan.

4.5.3.1.1 Om nakoming te verseker:
a) Moet 'n risiko-assessering
(formeel/informeel) uitgevoer word om die
behoefte vir, gebruik van en tipe PBT te
bepaal.
b) PBT word gratis voorsien aan werknemers.
c) Werkers is opgelei in die gebruik van die
klerasie en toerusting om maksimum
beskerming te verseker.
d) Werkers moet teken vir die ontvangs van
hul PBT.

Algemene
Veiligheidsregulasies 2

4.5.3.2 PBT word
vrylik verskaf, gebruik
en korrek
skoongemaak om
werkers teen

4.5.3.2.1 Om nakoming te verseker:
a) Sal PBT gratis verskaf word aan alle
personeel wat potensieel blootgestel word
aan plaagdoders, en in stand gehou word.

Algemene
Veiligheidsregulasies 2

Alle

Onmiddellik

Alle

Onmiddellik

Wet op
Beroepsgesondheiden Veiligheidartikel 23

SANS 10206
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4.5.4

Die besigheid sal
verseker dat
maatreëls in plek is
om blootstelling aan
dampe gegenereer
deur produksie in
wynkelders, voorkom
word.

blootstelling te
beskerm.

b) 'n Risiko-assessering moet uitgevoer word
oor moontlike chemiese blootstelling om te
geskikte PBT vir gebruik te identifiseer.
c) Die korrekte gebruik van PBT word
gemoniteer op 'n gereelde basis en daar is
rekords van hierdie monitering.
d) PBT mag nie van die perseel verwyder word
nie.
e) Gekontamineerde PBT moet op die perseel
gewas/skoongemaak word voor hergebruik.
f) Geskikte stoorplek vir PBT moet aan
personeel verskaf word om te verseker dat
kruiskontaminasie van blootgestelde PBT
na persoonlike klere nie plaasvind nie.
g) Enige gekontamineerde PBT waarmee
weggedoen word moet hanteer word as
gevaarlike afval en sodanig verwyder word.
h) Wasgeriewe (storte/wasbakke met lopende
water) moet toegerus wees met seep,
handdoeke en skoon water, en beskikbaar
gemaak word aan plaagdoder-hanteerders.

4.5.4.1 In beperkte
ruimtes, sal
betredingswerk veilig
en in
ooreenstemming met
wetlike vereistes
uitgevoer word.

4.5.4.1.1 Weens die risiko verbonde aan werk in
beperkte ruimtes, moet die volgende vereistes
nagekom word:
a) 'n Skriftelike en veilige bedryfsprosedure is
opgestel en geïmplementeer wat die
vereistes voorskryf waaraan voldoen moet
word wanneer gewerk word in beperkte
ruimtes.
b) Alle personeel is opgelei in die inhoud van
die veilige bedryfsprosedure en rekords

Algemene
veiligheidsregulasies 5

Wynproduksiefasiliteite en
handel.

Onmiddellik
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word gehou van hierdie (interne of
eksterne) opleiding.
c) Beperkte ruimtes word geventileer voor en
tydens werk wat uitgevoer word in hierdie
areas.
d) Die gehalte van die lug binne en buite die
beperkte ruimte moet getoets word voor,
en waar moontlik, tydens betreding en 'n
rekord word gehou van toetse uitgevoer.
4.5.5

Die besigheid sal
verseker dat sigbare
veiligheidstekens
verskaf word in
prenteformaat of in al
die relevante tale.

4.5.5.1 Gevare en
risiko-areas word
geïdentifiseer deur
sigbare
veiligheidstekens in
relevante tale of
prenteformaat.

4.5.5.2 Maatreëls is in
plek om verdrinking
in damme te
verhoed.

4.5.5.1.1 Om nakoming te verseker:
a) Identifiseer die G&V-risiko-assessering alle
areas waar veiligheidstekens aangerig moet
word.
b) Veiligheidstekens word vertoon in 'n
formaat wat verstaanbaar is vir werkers.
c) Werkers word opgelei in die doel van
veiligheidstekens en demonstreer 'n begrip
van die betekenis van die veiligheidstekens.
4.5.5.2.1 Om nakoming te verseker:
a) Moet swem-/verdrinkingsgevaartekens
opsigtelik vertoon word.
b) Risiko van verdrinking word
gekommunikeer
aan werkers en die reëls verbonde aan
swem
op die perseel moet bespreek word by
gemeenskaps- en werkerforums.
c) Waar swem wel toegelaat word, moet
volwasse toesig ten alle tye teenwoordig

Wet op
Beroepsgesondheiden Veiligheidartikel 8
Wet op
Beroepsgesondheiden Veiligheidartikel 13
Algemene
veiligheidsregulasies
2B
WIETAvereistes

Alle

Onmiddellik
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wees.

4.5.6

Gesondheid- en
veiligheidsopleiding
Die besigheid sal
verseker dat alle
werkers gereelde,
voldoende en
aangetekende
gesondheid- en
veiligheidsopleiding
ontvang. Dit moet
insluit die hantering
van chemikalieë en
ander gevaarlike
stowwe, hantering
van swaar masjinerie
en afvalbestuur.
Opleiding sal herhaal
word vir alle nuwe of
herontplooide
werkers en bestuur.

4.5.6.1 G&Vverteenwoordigers
het opleiding ontvang
oor inhoud van die
Wet op
Beroepsgesondheid
en -Veiligheid, 1993,
ingesluit regulasies
en pligte en regte
opgelê aan G&Vverteenwoordigers.

4.5.6.2 Alle
werknemers wat
werk verrig op die
perseel ontvang
basiese gesondheiden
veiligheidsopleiding
voor of op die 1ste
dag van diens.

4.5.6.1.1 Om nakoming te verseker moet die
volgende vereistes nagekom word:
a) G&V-verteenwoordigers moet interne of
eksterne opleiding ontvang oor die inhoud
van die Wet op Beroepsgesondheid en Veiligheid, 1993, ingesluit regulasies en
pligte en regte opgelê aan gesondheid- en
veiligheidsverteenwoordigers
b) Opleiding word verskaf met vertolking in
tale gepraat deur die G&Vverteenwoordigers.
c) Rekords van die opleiding aangebied moet
gehou word en moet beskikbaar wees vir
deurlesing

Wet op
Beroepsgesondheiden Veiligheidartikel 18(3)

4.5.6.2.1 Die basiese G&V-opleiding voldoen
minstens aan die volgende:
a) Interne of eksterne gesondheid- en
veiligheidsopleiding wat, onder andere, die
pligte van werknemers en die werkgewer
(soos omskryf in die WBGV) dek wat opgelê
word aan alle permanente, tydelike,
informele, seisoens- en kontrakwerkers.
Hierdie opleiding kan gedoen word tydens
induksie.
b) Opleiding sluit in gesondheid- en
veiligheidskwessies wat spesifiek

Wet op
Beroepsgesondheiden Veiligheidartikel 18(3)
Wet op
Beroepsgesondheiden Veiligheid-

Alle

Onmiddellik

Alle

Onmiddellik
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4.5.6.3 Werkers wat
werk met gevaarlike
stowwe is opgelei in
die aanwending en
veilige gebruik van
hierdie stowwe.

geïdentifiseer is in die risiko-assessering,
gesondheid- en veiligheidstekens en
afvalbestuur.
c) Opleiding word verskaf met vertolking
gedoen in tale gepraat deur meerderheid
werkers.
d) Bywoningsregisters word gehou van alle
werknemers wat die opleiding bygewoon
het, asook 'n kort notule van die opleiding.
e) Verfrisser-opleiding moet elke jaar
uitgevoer word vir alle nuwe werkers en
werkers wat herontplooi is.

artikel
13&14
WIETA- &
GSCPvereiste

4.5.6.3.1 Opleiding oor gevaarlike stowwe sluit
minstens die volgende in:
a) Werkers wat blootgestel word aan
gevaarlike chemiese stowwe moet interne
of eksterne opleiding ontvang oor die
gevare wat dit inhou en die veilige gebruik
van die gevaarlike chemiese stowwe op die
perseel.
b) Die opleiding wat aangebied word moet alle
aspekte soos per Regulasie 3 van die
regulasies oor gevaarlike chemiese stowwe
ingevolge die Wet op Beroepsgesondheid
en -Veiligheid, 1993, insluit.
c) Die opleiding moet ook opleiding oor veilige
werksprosedures (VWP), hantering en
korrekte bergingspraktyke insluit.
d) Opleiding word verskaf met vertolking
(waar nodig) in tale gepraat deur
werkerdeelnemers.

Gevaarlike
chemiese
stowweregulasies 3
SANS 10206

Alle

Onmiddellik
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e) Bywoningsregisters en/of afskrifte van
sertifikate van kursusse word op lêer
gehou, waar toepaslik.
4.5.6.4
Gekwalifiseerde en
behoorlik opgeleide
noodhulpbeamptes
moet beskikbaar
wees gedurende alle
werksure.

4.5.6.4.1 'n Noodhulpbeampte is beskikbaar
waar daar meer as 10 werknemers by die
werkplek is. Een noodhulpbeampte moet
beskikbaar wees vir elke 50 werknemers of
gedeelte daarvan (die aangestelde persoon
moet beskikbaar wees gedurende werksure).

Algemene
Veiligheidsregulasies 3
(4)

Alle
(Indien 10 of
meer
werknemers in
diens geneem
word)

Onmiddellik

Gedrewe
Masjienerieregulasie
18(8)

Alle soos per
regulatoriese
vereistes vir
spesifieke
besigheidsbedrywighede

Onmiddellik

4.5.6.4.2 Alle noodhulpbeamptes moet geldige
opleidingsertifikate hê deur 'n geakkrediteerde
verskaffer by die gesondheid- en welsyn-SETA
en geregistreer is by die Departement van
Indiensneming en Arbeid as 'n goedgekeurde
opleidingsverskaffer.
4.5.6.5 Operateurs
van masjinerie en
bestuurders van
voertuie sal
voldoende opgelei
wees en voldoen aan
die vlak van opleiding
vereis deur die wet
hiervoor.

4.5.6.5.1 Om nakoming te verseker moet aan
die volgende vereistes voldoen word:
a) Alle operateurs van hysmasjinerie moet oor
'n geldige opleidingsertifikaat beskik vir die
bepaalde kode van hysmasjinerie en alle
aanhegsels soos uitgereik deur 'n TETA
(vervoer-SETA)-goedgekeurde
opleidingsverskaffer.
b) Voertuie met bruto gewig van meer as 3
500 kg (meer as 12 mense insluitend die
bestuurder) en voertuie wat gebruik word
vir vervoer van mense op openbare paaie –
bestuurders van hierdie voertuie moet oor
'n geldige bestuurslisensie beskik vir die

Nasionale
Padverkeerwet, 1996
Nasionale
Padverkeerwet, 1996
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voertuig-kategorie en moet ook 'n geldige
PBP (professionele bestuurspermit) hê.
c) Die bestuurders van trekkers wat op
openbare paaie ry moet beskik oor 'n
geldige bestuurslisensie vir die
voertuigkategorie soos uitgereik ingevolge
Nasionale Padverkeerwet, 1996.
Bestuurslisensies moet elke 5 jaar hernu
word.
d) Vir trekkers wat slegs op privaat eiendom
gebruik word is daar een wetlike vereiste vir
'n formele lisensie nie, maar dit is raadsaam
dat die bestuurders bevoeg verklaar word
deur hierdie bestuurders te laat toets deur
tersaaklike bevoegde persone (intern of
ekstern).
e) Afskrite van geldige opleidingsertifikate,
PBP's, lisensies en bevoegdheidstoetsingrekords moet op lêer gehou word en
beskikbaar wees vir deurlesing.

4.5.7

Siekte-, besering- en
noodgevalbestuur
Die besigheid sal
verseker dat
maatreëls in plek is
om noodhulp te
verskaf en ander
noodbehandeling in
die geval van
ongelukke wat
plaasvind in die
werkplek en dat

4.5.7.1 'n
Noodhulpkis met
voldoende voorraad
is beskikbaar naby
aan waar werk
uitgevoer word.

4.5.7.2

4.5.7.1.1 Om nakoming te verseker:
a) Moet die noodhulpkis(te) alle items soos
voorgeskryf bevat.
b) Noodhulpitems moet geredelik beskikbaar
wees
c) Ligging van noodhulpkis moet aangedui
word deur middel van aanwysingsbord
aangebring.
d) Naam/name van noodhulpbeamptes moet
vertoon word in die werkplek.

Algemene
Veiligheidsregulasies 3

Alle
(Waar 5 of
meer
werknemers in
diens geneem
word)

Onmiddellik

Alle

Onmiddellik
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werkersvergoedingdokumentasie (en
ander ongeluk- en
siektedokumentasie
vereis deur die wet)
beskikbaar is en
gebruik word in
sodanige gevalle.

Veilige
besigheidsvervoer is
beskikbaar na die
naaste dokter of
hospitaal in geval van
'n besering aan diens.
4.5.7.3 Alle geringe
insidente wat slegs
noodhulpbystand
vereis, word
aangeteken in 'n
geringebeseringsregister.

4.5.7.4 Alle insidente
wat mediese aandag
buiten noodhulp
benodig, word
aangeteken en
ondersoek soos per
die wetlike vereiste.

4.5.7.2.1 Om nakoming te verseker:
a) Moet die dienste van 'n ambulans gebruik
kan word as vervoer in noodgevalle.
b) Waar ambulanse nie beskikbaar is nie,
moet besigheidsvervoer ten alle tye
beskikbaar wees in geval van 'n besering
aan diens.
c) By afgeleë liggings, word 'n voertuig
toegerus om 'n beseerde persoon te
vervoer.
4.5.7.3.1 Om nakoming te verseker:
a) Word alle geringe insidente wat slegs
noodhulp vereis aangeteken in 'n
geringebeseringsregister. Die
geringebeseringsregister word gehou in die
noodhulpkis.

4.5.7.4.1 Om nakoming te verseker:
a) Insidente wat mediese aandag vereis moet
aangeteken word in 'n insidentregister in
die vorm van die aantekening en ondersoek
van insidente.
b) Alle insidente moet ondersoek word binne
7 dae nadat dit plaasgevind het.
c) Insidente moet ondersoek word deur 'n
bestuursverteenwoordiger en G&Vverteenwoordiger. Die G&V
verteenwoordiger moet die ondersoek
mede-onderteken.

Algemene
Veiligheidsregulasies 3
(1)
Wet op
Beroepsgesondheiden Veiligheidartikel 8
Algemene
Veiligheidsregulasies 3
(1)

Alle

Onmiddellik

Alle

Onmiddellik

WIETA- &
GSCPvereiste
Algemene
Administratiewe
regulasies 9
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d) Die insidentregister moet volledig ingevul
word.
4.5.7.5
Werksverwante
insidente en
beroepsiektes word
aangemeld by die
Werkersvergoedingsfonds
(Departement van
Indiensneming en
Arbeid) en rekords
van alle verslae is
beskikbaar op lêer.

4.5.7.5.1 Die volgende wetlike vereistes moet
nagekom word:
a) Noodlottighede en insidente wat tot gevolg
het dat die werknemer hul bewyssyn
verloor of 'n ledemaat of gedeelte van 'n
ledemaat verloor moet dadelik aan die
Kommissaris aangemeld word
b) Insidente buiten dié wat hierbo gelys word
moet aangemeld word binne 7 dae op
vorm-WCL 1 of -WCL 2.
c) Beroepsiektes moet aangemeld word binne
14 dae op vorm-WCL 22
d) 'n Lêer wat werkgewersverslae, mediese
verslae (noodhulp-, vorderings- en finale
mediese verslag) en hervattingsverslae
bevat moet beskikbaar wees vir alle
werksverwante beserings wat mediese
behandeling buiten noodhulp vereis en
moet beskikbaar wees vir inspeksie.

Wet op
Beroepsgesondheiden Veiligheid,
1993-artikel
24, 25
Algemene
Administratiewe
regulasies 8

4.5.7.6 Mediese
ondersoeke en toetse
word gedoen op
werkers wat
geïdentifiseer is in die
risiko-assessering as
blootgestel aan
ergonomiese ,
biologiese , chemiese

4.5.7.6.1 Mediese evaluerings moet uitgevoer
word deur beroepsgesondheidspraktisyns
(BGP) waar voorgeskryf of deur 'n
geregistreerde oudiometris in die geval van
oudiometriese evaluerings.

COIDA-wet –
artikels 38
en 68
Geraasbehe
er-regulasies
8
Gevaarlike
Chemiese

4.5.7.6.2 Mediese evaluerings moet die
volgende dek:

Alle

Onmiddellik
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, sielkundige of fisieke
risiko's wat bo die
wetlike of
aanvaarbare vlakke
is.

a) Geraasblootstelling-risiko: Jaarlikse
oudiometriese evaluerings deur
oudiometris op personeel wat blootgestel
word aan geraas wat die voorgeskrewe
geraasgraderingslimiet van 85 desibel
oorskry.
b) Silika blootstelling-risiko: Jaarlikse mediese
evaluering deur BGP wat moet insluit
longfunksietoetsing vir alle personeel
blootgestel aan silika in die vorm van
wynfilterpoeiers.
c) Hysmasjinerie-risiko: Mediese evaluering en
oogtoetse uitgevoer deur BGP, wat die
persoon se dieptepersepsie en dag- en
nagvisie vir alle hysmasjienerie (vurkhyser
of soortgelyke masjiene) toets, moet
gedoen word elke 24 maande en voor die
persoon die wetlike opleiding ontvang om
sulke masjinerie te hanteer.
d) Gevaarlike stowwe-risiko: Alle personeel
wat blootgestel word aan gevaarlike
stowwe soos plaagdoders of
onkruiddoders, moet mediese evaluerings
ondergaan. Werknemers wat blootgestel is
aan Tabel 3-stowwe moet 'n jaarlikse bloed/urinetoets (biologiese monitering)
ondergaan om die vlak van blookstelling te
bepaal.

Stowweregulasies 7
Rampbestuu
r-regulasie
18 en
Nasionale
praktykkode
vir die
opleiding
van
verskaffers
van
hysmasjineri
eoperateurs
Gevaarlike
Chemiese
Stowweregulasies 7
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4.5.7.6.3 Mediese geskiktheidsertifikate moet
beskikbaar wees vir alle mediese evaluerings
uitgevoer.
4.5.7.6.4 In gevalle waar mediese ondersoeke 'n
nadelige effek op die gesondheid van 'n werker
identifiseer, moet toepaslike maatreëls
geïmplementeer word om dit aan te spreek.
Hierdie maatreëls kan insluit, maar is nie
beperk nie tot:
a) Aanpassings aan die maatskappy se risikoassessering en beheermaatreëls om skade
aan gesondheid te voorkom.
b) Verwydering van enige werkers wat skade
aan sy of haar gesondheid toon weens die
omgewing.
Versekering dat die werker toepaslike mediese
aandag ontvang vir skade aan hul gesondheid.

4.5.8

Noodgeval- &
brandbestrydingsprosedure
Werkgewers sal
verseker dat
voldoende
brandvoorkoming,
brandbestryding en
veiligheidsmaatreëls
in plek is op die
besigheidsperseel en
by werkerverblyf.

4.5.8.1 Noodgevalsituasies wat die
ontruiming van
werknemers en
besoekers vereis,
word is gevestig,
word
gekommunikeer en is
doeltreffend.

4.5.8.1.1 Om nakoming te verseker:
a) Alle werknemers moet interne of eksterne
opleiding ontvang oor die basiese
noodontruimingsplan wat opgestel en
geïmplementeer is (verwys na 4.5.8.3 vir
die vereiste oor ontruimingsprosedures).
b) Opleiding moet noodgevalveiligheidstekens insluit.
c) Opleiding word verskaf met vertolking
(waar toepaslik) in tale gepraat deur
werkers.

Alle
4.5.8.6.2 A & B:
Wynproduksiefasiliteite en
handel.

Onmiddellik

C en D Alle

Wet op
Beroepsgesondheiden Veiligheid –
Art. 8
Munisipale
verordening
s en
provinsiale
ordinansies

Alle

Onmiddellik
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d) Bywoningsregisters en/of afskrifte van
sertifikate van kursusse word op lêer
gehou.
4.5.8.2
Brandbestrydings- en
ander verwante
noodgevaltoerusting
wat behoorlik
gediens en in stand
gehou word, is
beskikbaar by die
werkplek en
werkerverblyf.

4.5.8.3 Riglyne vir die
noodontruiming van
persone in 'n
noodgeval en die
voorsiening van
middele vir
ontruiming.

4.5.8.2.1 Om nakoming te verseker:
a) Geskikte en voldoende voorraad van
brandbestrydingstoerusting is beskikbaar
regdeur die werkplek en werkerverblyf.
b) Geskikte brandbestrydingstoerusting is
beskikbaar en toeganklik in werksplekke
(gedurende normale werksure), in publiek
areas en werkerverblyf (ten alle tye).
c) Brandblussers, brandslange en verwante
toerusting moet jaarliks gediens word deur
'n SABS geakkrediteerde en Departement
van Indiensneming en Arbeid
goedgekeurde diensverskaffer.
d) Brandblussers, brandslange en verwante
toerusting moet maandeliks geïnspekteer
word en 'n register moet gehou word van
alle inspeksies uitgevoer.

Omgewingsregulasies
vir
werkplekke
9

4.5.8.3.1 Om nakoming te verseker:
a) Moet noodontruimingsprosedure opgestel
word wat die prosedure voorskryf wat
gevolg moet word in noodgevalle.
b) Perseelplanne moet insluit die aanwysing
van die ligging van nooduitgange,
brandbestrydingstoerusting beskikbaar en
noodroete wat gereis moet word.

Omgewingsregulasies
vir
werkplekke
9
SANS 10400

Alle

Onmiddellik

Alle

Onmiddellik

SANS 10400
SANS 10206
Munisipale
verordening
s en
provinsiale
ordinansies

SANS 10206
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c)
d)

e)

f)

g)

h)

i)

j)

4.5.9

Gesondheid-, higiëne
en sanitasiegeriewe
Die besigheid sal
verseker dat daar
toegang is tot skoon

4.5.9.1 Alle
werknemers in diens
op die perseel het

Die noodontruimingsplan moet prominent
vertoon word.
Die noodplan en -prosedure, insluitend die
prosedure by die werkers se verblyf, moet
aan werknemers gekommunikeer word.
'n Brandalarm of enige ander meganisme
wat werkers voldoende inlig oor 'n
noodgeval, is beskikbaar op strategiese
punte.
Uitgange en brandtrappe word duidelik
gemerk, is nie versper of gesluit nie en kan
vinnige en maklike ontruiming fasiliteer.
Aanwysingstekens wat rigting aandui na
nood- en brandtoerusting word duidelik
vertoon.
Noodtelefoonnommers en name van
noodhulpbeamptes, brandbestryders ens.
word vertoon.
Noodontruimingsoefeninge moet in die
geheel geoefen word minstens elke 6
maande.
'n Rekord moet gehou word van alle
noodontruimings wat uitgevoer word, wat
aandui die datum, tyd geneem om te
ontruim en probleme geïdentifiseer tydens
ontruiming.

4.5.9.1.1 Om nakoming te verseker:

Munisipale
verordening
s en
provinsiale
ordinansies

Fasiliteiteregulasies

Alle

Onmiddellik
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4.5.10

toiletgeriewe vir alle
werknemers by die
werkplek.

toegang tot skoon
toiletgeriewe.

a) Moet daar 'n voldoende aantal skoon,
higiëniese toilette wees vir mans en vroue
naby aan hul werkplek.
b) Mans- en vrouetoilette is duidelik gemerk,
vir beide permanente strukture en mobiele
fasiliteite.
c) Toilette in afgeleë areas (bv. wingerde en
vrugteboorde) kan van binne sluit en is
binne kort loopafstand (500 m of minder),
of die werkgewer het 'n ander voldoende
maatreël om te verseker dat alle werkers
toegang het tot toilette wanneer hulle in 'n
afgeleë area is.
d) Vorms van sanitasie ondermyn nie die
waardigheid, veiligheid of privaatheid van
gebruikers nie.
e) Gesondheid- en
higiënebewustheidsinligting word aan
werknemers gegee.

en SANS
10400

Die besigheid sal
verseker dat toegang
tot skoon drinkwater
verskaf word aan alle
werknemers wat by
die werkplek in diens
geneem word en,
waar toepaslik,
sanitêre geriewe vir
kosvoorbereiding en berging.

4.5.10.1 Alle
werknemers in diens
van die perseel en
werkers wat werk by
die perseel het
toegang tot skoon
drinkwater.

4.5.10.1.1 Om nakoming te verseker:
a) Die gehalte van dam-, reën-, rivier-, en
boorgatwater, waar dit gebruik word vir
menslike verbruik word jaarliks getoets
deur 'n geakkrediteerde laboratorium en
uitslae (verslag) dui duidelik aan dat
chemiese en biologiese (Coliforms & E-Coli)
inhoud binne aanvaarbare en wetlike
(SABS-) perke is. *Munisipale water word
uitgesluit vir toetsingdoeleindes.
b) Toetsuitslae word op lêer gehou en is op
aanvraag beskikbaar.

SABS 241
Fasiliteiteregulasies 7
WIETAvereiste

Alle

Onmiddellik
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c)

Nie-drinkwater (bv. besproeiingswater)
moet duidelik gemerk word.
d) Waterbergingshouers wat gebruik word in
afgeleë areas (boorde/wingerde) is skoon,
higiënies en ontwerp vir hierdie doel (skoon
drinkwater is ook beskikbaar).

4.5.11

Toestand van
geboue, toerusting en
werkerverblyf
Die besigheid sal die
veiligheid en
stabiliteit van geboue
en toerusting
verseker.

4.5.11.1 Masjinerie en
toerusting word
behoorlik beveilig,
gereeld gediens en in
stand gehou ten
einde die veiligheid
van alle werknemers
te verseker.

4.5.11.1.1 Om nakoming te verseker:
a) Is 'n stelsel in plek om te verseker dat alle
voertuie, masjinerie en toerusting
geregistreer en geïnspekteer word om te
verseker dat dit behoorlik beveilig is en
veilig is vir gebruik. Gereelde onklaarraking
moet tot 'n minimum gehou word om risiko
te bestuur.
b) Rekord word gehou van onklaarraking of
herstelwerk.
c) Die stelsel verseker instandhouding en
tydige herstelwerk in geval van
onklaarraking.
d) Veilige hanteringsprosedures is opgestel en
geïmplementeer vir hoërisiko-masjinerie;
en werkers het interne of eksterne
opleiding ontvang in die veilige en
behoorlike hantering van masjinerie en
toepaslike PBT word gebruik.
e) Veilige bedekkings en gepaste
waarskuwingsborde van toerusting

Algemene
Masjinerieregulasies 3,
8 en Rampbestuurregulasies 2

Alle

Onmiddellik
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f)

4.5.11.2. Elektriese
installasies word
beveilig en is nie
toeganklik vir
ongemagtigde
personeel nie. Hierdie
installasies word
aangedui deur
toepaslike
aanwysingstekens te
vertoon.

4.5.11.3 Geboue
word goed in stand
gehou.

insluitend elektries is aangebring om veilige
gebruik aan te dui.
Ou en ongebruikte voertuie, masjinerie,
gemerk as nie in gebruik, word weggepak of
mee weggedoen.

4.5.11.2.1 Elektriese installasies soos elektriese
borde, elektriese skakelaars, en lewendige
installasies moet altyd beveilig word. Bewyse
van gereelde inspeksies en 'n inspeksieregister
gemonitor deur BG&V-verteenwoordigers moet
beskikbaar wees. Die teenwoordigheid van
hierdie tipe installasies moet vertoon word
deur toepaslike aanwysingstekens.

4.5.11.3.1 Om nakoming te verseker:
a) Strukture, geboue en werkerverblyf moet
voldoende in stand gehou word en in 'n
goeie werkende toestand gehou word
sonder enige lekkasies.
b) Alle strukture, geboue en werkerverblyf
moet geïnspekteer word om enige
swakhede of nie-nakomings te identifiseer

Rampbestuurregulasies
18

Alle

Onmiddellik

Alle

Onmiddellik

Regulasies
vir
omgewingsinligting en
Omgewingsbestuurregulasies 8,
10, 12 en 13
Regulasies
vir druktoerusting
11 en 14
Kontruksieregulasies
11(2)
Omgewingsregulasies
vir
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en aan te spreek. 'n Interne
inspeksieverslag moet opgestel word en
beskikbaar wees vir alle inspeksies
uitgevoer.

werkplekke
6

4.5.11.4 Werkplekke
word voldoende
belig.

4.5.11.4.1 Om nakoming te verseker:
a) Moet daar voldoende beligting verskaf
word in die werkplek.
b) Waar natuurlike lig nie voldoende is nie,
moet dit aangevul word met kunsmatige lig.
c) Die beligting moet in ieder geval nie minder
wees as dit wat deur wetgewing
gespesifiseer word nie.

Omgewingsregulasies
vir
werkplekke
3

Alle

Onmiddellik

4.5.11.5 Werkplekke
word voldoende
geventileer.

4.5.11.5.1 Om nakoming te verseker:
a) Is voldoende natuurlike ventilasie
beskikbaar deur deure en/of vensters.
b) Meganiese ventilasie is beskikbaar waar
natuurlike ventilasie onvoldoende is.

Omgewingsregulasies
vir
werkplekke
5

Alle

Onmiddellik

4.5.11.6 Daar is
voldoende
beskerming teen
uiterste temperature.

4.5.11.6.1 Om nakoming te verseker:
a) Die temperatuur van die werksperseel is
gemaklik en fluktureer nie nadelig nie.
b) Lugverkoeling- en verwarmereenhede word
gebruik om te verseker dat die temperatuur
ten alle tye redelik is.
c) Waar 'n werknemer vereis word om binne
of buite te werk in minder as 6°C vir meer
as 4 ure, moet die werkgewer die
werknemer beskerm deur voldoende PBT
aan die werknemer te verskaf.

Omgewingsregulasies
vir
werkplekke
2

Alle

Onmiddellik

Fasiliteiteregulasies 9
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4.5.11.7 Omgewingsgesondheid en
higiëne-assesserings
om die veiligheid en
gesondheid van
werkers te verseker.

4.5.11.8 Berging van
brandstof verseker
dat grond en
grondwater beskerm
word.

d) Onder uiterste hittetoestande, wanneer die
WBGT (Wet Bulb Globe Temperature) 30
oorskry, moet werkgewers redelike stappe
neem om sonsteek te voorkom. In die WesKaap sal 'n WBGT-indeks van 30 behaal
word wanneer die temperatuur buite 31°C
oorskry met 50% en hoër humiditeit.
4.5.11.7.1 Om die veiligheid en gesondheid van
werknemers te verseker:
Wynkelders – Die volgende opnames moet
uitgevoer word deur 'n Departement van
Indiensneming en Arbeid goedgekeurde (AIA)
en SANAS geakkrediteerde inspeksieliggaam:
a) Ventilasie-opname om te bepaal of
wynkelder voldoende geventileer is en
konsentrasies suurstof, koolstofdioksied en
koolstofmonoksied binne die voorgeskrewe
limiete is.
b) Geraasopname.
c) Silikablootstellingsopname moet uitgevoer
word in areas waar silika (kristallynsilika)
bevattende filterpoeier gebruik word.
d) Die aanbevelings soos per die AIA-verslag
moet geïmplementeer word.
4.5.11.8.1 Om nakoming te verseker:
a) Dieseldromme moet binne 'n keerwal
geplaas word vir gemak van gebruik en om
storting te minimaliseer.
b) Die inhoudingsarea binne die keerwal moet
berging bied vir ten minste 110% van die

Geraasgeïnduseerd
e gehoorverliesregulasies 7

Wynproduksiefasiliteite en
handel.

Onmiddellik

Alle

Onmiddellik

Gevaarlike
Chemiese
Stowweregulasies 6
en
Omgewingsregulasies
vir
werkplekke
5

SANS 10131
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c)

4.5.12

Die besigheid sal
verseker dat waar
werkerverblyf op die
perseel bestaan,
sodanige strukture
apart van produksiefasiliteite geleë is, en
veilig en stabiel is.
Toepaslike
sanitasiegeriewe
moet ook beskikbaar
gemaak word met

kapasiteit van die houer wat daarbinne
geberg word.
Ongebruikte olie- en dieseldromme
waarmee nie voldoende weggedoen is nie
moet duidelik gemerk word as nie in
gebruik.

4.5.11.9 Trekkers en
ander voertuie moet
bestuur word op 'n
veilige manier ten
einde die veiligheid
van die bestuurder
en persone wat
vervoer word te
verseker.

4.5.11.9.1 Om nakoming te verseker:
a) Die kante van die voertuig moet ten minste
350 mm hoog wees wanneer werkers sit.
b) Die kante van die voertuig moet ten minste
900 mm hoog wees as daar van
werknemers verwag word om te staan.
c) Personeellede behoort nie vervoer te word
op die agterkant van voertuie tensy die
materiaal en toerusting wat vervoer word
voldoende vasgemaak is om beweging te
verhoed.

Nasionale
Padverkeerwet, 1996

Alle

Onmiddellik

4.5.12.1
Werkerverblyf is nie
naby aan die
produksiefasiliteite
geleë nie.

4.5.12.1.1 Om nakoming te verseker:
a) Moet werkerverblyf voldoen aan die
standaarde uiteengesit in die tersaaklike
deel van die Nasionale Bouregulasies/SANS
10400 en SANS 10401.
b) Waar die werkgewer 'n koste hef vir die
verblyf, moet sodanige verblyf voldoen aan
die vereistes uiteengesit in die Sektorale
Vasstelling 13, artikel 8.
c) Werkerverblyf is (a) struktureel stabiel en
(b) veilig vir okkupasie:

WIETAbehuisingsriglyne

Plase

Onmiddellik

4.5.12.2
Werkerverblyf/
strukture is veilig om
bewoon te word en
het basiese dienste.

Klein
produsente
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toegang tot skoon
drinkwater.

i.

Bewyse van strukturele integriteit
(geen gekraakte mure of stukkende
dakke, waar daar plafonne is nie),
en installasies wat 'n risiko inhou vir
bewoners word waargeneem.
ii.
Die deure en vensters kan behoorlik
oop- en toemaak en is nie stukkend
nie.
iii.
Die huis/fasiliteit is weerbestand en
daar is geen sigbare lekplekke in die
dak, vensters of deure nie.
iv.
Die vloer is dampbestand gemaak
met geen sigbare gate of krake nie.
v.
Boumateriale wat beskadig is of
tekens van vrot of ander
agteruitgang toon, sal herstel of
vervang word.
d) Voldoende sanitasie volgens wetgewende
vereistes is beskikbaar:
i.
Die aantal toilette verskaf by die
behuising en verblyf stem ooreen
met die SANS-vereiste – 2 toilette
per 8 vroue en 1 toilet vir 8 mans.
ii.
Die toiletgeriewe moet goed
geventileer, skoon, higiënies en
maklik bereikbaar wees. Dit moet
werkers voldoende privaatheid en
menswaardigheid bied.
iii.
Die aantal stort-/badkamergeriewe
stem ooreen met die SANS-vereiste
– daar is 1 bad/stort per 8 mense
wat in die fasiliteit woon.
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4.5.12.3 Waar
gemeenskaplike
verblyf verskaf word,
moet daar genoeg
ruimte wees om
oorbevolking te
vermy.

e) Drinkwater soos per wetgewende vereistes
is beskikbaar by die plaasverblyf:
i.
Die gehalte van dam-, reën-, rivieren boorgatwater, waar dit gebruik
word vir menslike verbruik, word
jaarliks getoets deur 'n
geakkrediteerde laboratorium en
uitslae (verslag) dui duidelik aan dat
chemiese en biologiese (Colivorms
en E-Coli) inhoud binne
aanvaarbare en wetlike (SABS-)
perke is. *Munisipale water word
uitgesluit vir toetsdoeleindes.
ii.
Die toetsuitslae word op lêer gehou
en moet beskikbaar gemaak word
op versoek.
iii.
Nie-drinkwater (bv.
besproeiingswater) moet duidelik
gemerk word.
iv.
Waterbergingshouers wat in afgeleë
areas gebruik word (soos
wingerde/vrugteboorde) is skoon,
higiënies en ontwerp vir hierdie
doel (skoon drinkwater word ook
verskaf).
4.5.12.3.1 Waar gemeenskaplike verblyf verskaf
word moet die volgende in ag geneem word:
v.
'n Minimum toewysing van 4
vierkante meter per persoon.
vi.
'n Minimum muurhoogte van 2.1
meter.
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vii.

viii.

4.6

Die besigheid sal nie
enige praktyke
bevorder of
implementeer wat 'n
kultuur van
alkoholafhanklikheid
in stand hou nie.
Waar
alkoholafhanklikheid
of alkoholmisbruik
geïdentifiseer word
as 'n probleem, sal
werkgewers redelike
stappe neem om
hierdie risiko's aan te
spreek.

4.6.1 Waar alkoholmisbruik 'n probleem
is of kan word, word
proaktiewe stappe
geneem om die
risiko's van
dronkenskap by die
werkplek te verlaag
en om werkers te
bemagtig om
ingeligte besluite te
neem oor veiligheid
by die werk en die
gevare van
alkoholinname.

In vertrekke waar werkers ruimte
deel, deel 'n redelike hoeveelheid
werkers dieselfde kamer
(standaarde wissel van 2-8
afhangend van die grootte van die
vertrek).
Die gewone standaarde is 10.5
kubieke of 4-5 vierkante meter (IFC
en EBRO 2008).

4.6.1.1 Proaktiewe bewusmakingsessies wat
die gevare van alkoholafhanklikheid en
dronkenskap by die werk verduidelik.
4.6.1.2 Skriftelike alkohol- en
middelmisbruikbeleid word beskikbaar
gemaak.
4.6.1.3 Die beleid word verduidelik aan werkers.
4.6.1.4 Portuuropvoeding-opleidingsprogram.
4.6.1.5 Geen alkohol gesubsidieerde bonusse
nie.
4.6.1.6 Die beleid oor alkohol- en
middelmisbruik omskryf die rehabilitasieproses
en 'n ondersteuningsprogram is beskikbaar op
die perseel.

Algemene
Veiligheidsregulasies
2A
Skedule 8
van WAV:
Goeiepraktykkode
: Ontslag.

Alle 3

Onmiddellik
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5. Vryheid van assosiasie en die reg om kollektief te beding

5.1

WIETAkodebeginsel

Aanwyser

Begeleidingsnotas

Verwysing

Toepaslikheid

Aksie

Alle werkers het die
reg om by vakbonde
of
organisasies/struktur
e van hul eie keuse
aan te sluit of te vorm
sonder voorafmagtiging van hulle
werkgewer.

5.1.1 Alle werkers is
vry om 'n vakbond te
stig of daarby aan te
sluit.

5.1.1.1 'n Skriftelike beleid is in plek oor vryheid
van assosiasie. Dit kan ook ingesluit word by
die maatskappybeleid.

WIETAkodebeginsel
5.1

Alle

Onmiddellik

5.1.1.2 Die beleid verklaar spesifiek dat alle
werkers (insluitend permanente, seisoens- en
tydelike werkers) die reg het tot vryheid van
assosiasie.

Artikel 24 van
die RSA
Grondwet
ILO K87

5.1.1.3 Daar is bewyse dat die besigheid
redelike en konsekwente stappe geneem het
om te verseker dat werkers verstaan dat hulle
die reg het om vrylik te assosieer, by
vakbonde/strukture van hul keuse aan te sluit,
en om onder mekaar te organiseer.
5.1.1.4 Daar is geen bewyse dat seisoens- en
tydelike werkers uitgesluit word van inligting
oor die vryheid om te assosieer nie, of uitgesluit
word van werker verteenwoordigende
strukture op enige manier of in enige vorm nie.
5.1.2 Alle werkers is
vry om enige

SMETAklousule 2

Bladsy 67 van 134
meganisme van hul
keuse te vorm om
kommunikasie in die
werkplek te bevorder.
5.1.3 Die besigheid
kan demonstreer dat
hulle redelike stappe
geneem het om te
verseker dat werkers
verstaan dat hulle 'n
reg het om onder
mekaar te organiseer.
5.1.4 Duidelike
prosedures en
protokolle is in plek
vir toegang tot die
perseel sou enige
werkers kies om
vakbonde/
werkerorganisasies te
nooi om hulle toe te
spreek op die plaas of
in die kelder rakende
vryheid van
assosiasie.
5.1.5 Daar is bewyse
dat alle werkers
ingelig is oor hierdie
prosedures en
protokolle.

5.1.5.1 Daar is bewyse dat werkers deelneem
aan strukture wat kommunikasie en resolusies
geneem oor dispuutaangeleenthede tussen
werkers en bestuur en binne die werkplek, sal
verbeter.
5.1.5.2 Daar is bewyse dat die uitkomste van
hierdie gesprekke gekommunikeer word aan
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werkers via 'n terugvoermeganisme (bv.
kennisgewingborde, skriftelike kommunikasie
en/of verteenwoordiger-vergaderings).

5.1.6 Werkers voel
gemaklik genoeg om
hierdie prosedures te
volg.
5.2

Alle werkers het die
reg om kollektief te
beding. Die besigheid
sal werkers, en hul
verteenwoordigers
wat betrokke is by
kollektiewe
bedinging, voorsien
van al die relevante
inligting om
betekenisvol met
hulle in gesprek te
tree.

5.2.1 Waar daar 'n
meerderheidsvakbon
d in plek is, is daar 'n
rekord van 'n
ooreenkoms met
bestuur dat die
vakbond toegelaat
word om te
organiseer en
onderhandel op die
perseel in
ooreenstemming met
die Wet op
Arbeidsverhoudinge.
Dit kan skriftelik
voltrek word, maar is
nie 'n vereiste vir
kollektiewe bedinging
om voort te gaan nie.

5.2.1.1 Daar is rekords wat aandui dat die reg
op kollektiewe bedinging erken en uitgeoefen
word.

WIETAkodebeginsel
5.2
ILO K98
ILOhandleiding
1960

Alle

Onmiddellik
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5.3

Die besigheid sal
verseker dat
loonhersiening en
diensvoordele bepaal
word deur 'n proses
van billike oorleg
waarin werkers die
geleentheid kry om
hul belange te
verteenwoordig.

5.3.1 Eensydige
veranderings in die
diensbepalings en voorwaardes vind nie
plaas by die werkplek
nie.

5.3.1.1 Die besigheid kan demonstreer dat
loonhersiening en diensvoordele of enige ander
verandering aan die diensbepalings en voorwaardes bepaal word deur billike oorleg
met werkers.

WIETAkodebeginsel
5.3

Alle

Onmiddellik

WIETAkodebeginsel
5.4

Alle

Onmiddellik

5.3.1.2 Die diensbepalings en -voorwaardes
word bespreek met werkers of
werkerverteenwoordigers.
5.3.1.3 Daar is rekords van sodanige gesprekke
en die ooreenkomste bereik.
5.3.1.4 Daar is bewyse dat werkers 'n billike en
ware geleentheid gegun is om hul belange te
verteenwoordig.

5.4

Die besigheid sal 'n
oop houding inneem
teenoor die
bedrywighede van
vakbonde en ander
werkerorganisasies
asook hul
organisatoriese
werksaamhede. Die
besigheid sal
vakbondtoegang tot
die werkplek om
werkers te organiseer
toelaat en fasiliteer,
en sal nie
diskrimineer teen

5.4.1 Werkers wat by
'n vakbond wil
aansluit of reeds lede
van 'n vakbond is,
word nie
geviktimiseer of teen
gediskrimineer nie.

5.4.2 Werkers wat 'n
organiseringskomitee
wil vorm om hul
belang in die

5.4.1.1 Daar is/was geen insidente van
viktimisering of diskriminasie teen werknemers
wat by 'n vakbond wil aansluit of reeds lede van
'n vakbond is nie.
5.4.1.2 Die besigheid het nie ingemeng om
deelname aan vakbond- of kollektiewe
bedingingsprosesse te verhoed, beïnvloed of
dissiplineer nie.
5.4.2.1 Daar was geen insidente van
viktimisering of diskriminasie teen werknemers
vir die formasie van 'n organiseringskomitee in
die werkplek nie.

Fairtrade
Internasionale
Vryheid van
Assosiasieprotokol
Art. 13 van die
WAV
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5.5

enige persoon op
grond van hul
vakbond-lidmaatskap
of politieke affiliasie
nie.

werkplek te
verteenwoordig, word
nie geviktimiseer of
teen gediskrimineer
nie.
5.4.3 Aftrekkings vir
vakbondlidmaatskap
word gemaak en
oorbetaal aan die
vakbond in
ooreenstemming met
die WAV.

5.4.2.2 Die besigheid het nie ingemeng om die
bedrywighede van 'n organiseringskomitee in
die werkplek te verhoed, beïnvloed of
dissiplineer nie.
5.4.3.1 In die geval van aftrekkings:
a) Het werkers 'n ooreenkoms onderteken wat
aftrekkings magtig.
b) Word aftrekkings vir lidmaatskapsfooie
gemaak en oorbetaal aan die vakbond.

Verteenwoordigende
vakbonde wat
werkers organiseer
sal organisatoriese
regte ontvang
ingevolge die
bepalings van die Wet
op
Arbeidsverhoudinge
(WAV) 66 van 1995.

5.5.1 Vakbondbeamptes het
toegang tot hul lede
in ooreenstemming
met die WAV, ander
toepaslike wetgewing
en perseelprosedure.

5.5.1.1 Vakbondbeamptes het toegang tot die
werkplek om met hul lede te vergader in
ooreenstemming met die WAV en die spesifieke
prosedure vir toegang op die plaas.

5.5.2 Vakbondlede en
-beamptes het
toegang tot fasiliteite
by die werkplek in
ooreenstemming met
die WAV,
perseelbeleide en prosedures.

5.5.2.1 Vakbondlede en -beamptes het toegang
tot fasiliteite by die werkplek soos
ooreengekom met bestuur rakende
toegangspunte en -tye.

5.5.1.2 Hierdie prosedure is gekommunikeer
aan werkers en/of vakbondverteenwoordigers,
hulle is bewus van hierdie prosedures en kan
effektief gebruik maak daarvan.

WIETAkodebeginsel
5.5

Alle

Onmiddellik
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5.5.3 Vakbondverteenwoordigers is
verkies in
ooreenstemming met
die WAV.

5.5.3.1 Vakbondverteenwoordigers is verkies
deur werkers.
5.5.3.2 Werkers moet toegelaat word om die
name en/of prente van vakbonde/werkerorganisasies met kontakbesonderhede te
vertoon in areas wat vrylik en gereeld
toeganklik is vir alle werkers.
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6.
6.1

Geen onbillike diskriminasie

WIETA-kodebeginsel

Aanwyser

Begeleidingsnotas

Verwysing

Toepaslikheid

Aksie

Die besigheid sal nie
deelneem aan
onbillike
diskriminasie, op
grond van ras,
gender, geslag,
swangerskap,
huwelikstatus, etniese
of maatskaplike
herkoms, seksuele
oriëntasie en
LGBTQ+gemeenskappe,
ouderdom,
gestremdheid, geloof,
MIV-status, beginsels,
oortuigings, kulturele
praktyke, taal en
geboorte of enige
ander arbitrêre redes
wat indiensnemingspraktyke en -beleide
betref nie.

6.1.1 Daar is geen
sistemiese praktyk
van onbillike
diskriminasie nie,
soos gedefinieer in
die Grondwet en die
Wet op
Diensbillikheid.

6.1.1.1 Die besigheid moet stappe neem om
gelyke geleenthede in die werkplek te bevorder,
asook rasse- en geslagsgelykheid deur onbillike
diskriminasie te elimineer in alle
indiensnemingsbeleide.

WIETAkodebeginse
l 6.1.

Alle

6.1
Onmiddellik
6.2
Onmiddellik
6.3
Onmiddellik

6.1.2 Rasse- en
geslagsgelykheid
vorm die grondslag
van werwings-,
vergoedings- en
bevorderingsprosess
e.

6.1.3 Die besigheid
volg gevestigde
beleide en
prosedures om te
verseker onbillike
diskriminasie word
nie beoefen nie.

6.1.1.2. Daar is geen bewyse van diskriminasie
op grond van ras, gender, geslag, swangerskap,
huwelikstatus, gesinsverantwoordelikheid,
etniese of maatskaplike herkoms, velkleur,
seksuele oriëntasie, ouderdom, gestremdheid,
geloof, MIV-status, beginsels, oortuigings,
kultuur, taal, geboorte, stand, maatskaplike
agtergrond, siekte, nasionaliteit, lidmaatskap
aan vakbondorganisasies, politieke affiliasie, of
enige ander persoonlike eienskappe of
oortuigings nie.
6.1.1.3 'n Afskrif van die Wet op Diensbillikheid
is beskikbaar in die werkplek.
6.1.2.1 Die beleide van die maatskappy in
hierdie verband sluit riglyne in oor, minstens:
werwing, vergoeding, toegang tot opleiding,
bevordering, diensvoordele, dissipline,
diensbeëindiging, aftrede, werkstoestande en
werkopdragte.

RSA
Grondwetartikel 9
Wet op
Diensbillikhe
id-artikel 5, 6
& 7 (1)

Bladsy 73 van 134
6.1.4 Indiensnemingspraktyke en beleide
sluit in, maar is nie
beperk nie tot,
werwing, vergoeding,
toegang tot opleiding,
bevordering,
diensvoordele
(insluitend behuising
en betaling),
dissipline,
diensbeëindiging,
aftrede,
werkstoestande en
werkopdragte
6.1.5 Mediese
toetsing word slegs
gedoen waar wettig
toegelaat en word nie
gebruik as gronde vir
diskriminasie nie.

6.2

Die besigheid sal alle
diensbepalings en voorwaardes baseer
op 'n individu se
vermoë om die werk
te doen en nie op
grond van

6.2.1 Die besigheid
het 'n
graderingstelsel
geïmplementeer om
verskillende pos- en
loonvlakke aan te dui.

6.1.5.1 Geen mediese toetsing tensy wetgewing
dit toelaat of vereis nie; of tensy die toetsing
geregverdig is op grond van mediese feite,
diensvoorwaardes, maatskaplike beleid, die
billike verspreiding van werknemervoordele of
die inherente vereistes van 'n werk.
6.1.5.2 As toetsing vereis word deur wetgewing,
sal die uitslae nie gebruik word op 'n
diskriminerende manier nie en sal dit streng
vertroulik gehou word.
6.2.1.1 Die graderingstelsel verseker gelyke
betaling vir gelyke werk en werk van gelyke
waarde, soos per die diensbillikheidklassifiseringsvereistes. Dit verseker dat daar
geen verskil is tussen mans/vroue en
permanente/nie-permanente werkers nie.

Wet op
Diensbillikheid
55 van 1998
Vaardigheidsontwikkeling-

Alle

Onmiddellik
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persoonlike
karaktereienskappe of
oortuigings nie.

6.2.2 Toegang tot
permanente diens is
beskikbaar aan alle
kwalifiserende
persone.
6.2.3 Gelyke
geleenthede vir
bevordering is
beskikbaar.

6.3

Die besigheid sal nie
insidente van
seksuele en
rasseteistering by die
werkplek duld nie (dit
sluit in die gebruik
van diskriminerende
gebare, taal en fisieke
kontak).

6.2.2.1 Manlike en vroulike werkers en werkers
van verskillende etniese groepe wat in diens
geneem word, ontvang dieselfde voordele, bv.
vergoeding op reëndae.

6.2.3.1 Daar is manlike en vroulike werkers in
senior posisies/hoër poskategorieë.

6.2.4 Gelyke
geleenthede vir
opleiding is
beskikbaar.

6.2.3.2 Werkers van verskillende rasse het
gelyke geleentheid om te kwalifiseer vir senior
posisies/hoër poskategorieë.

6.3.1 Insidente van
rasse- en seksuele
teistering of
afknouery word nie
geduld nie, en die
werkgewer het 'n
beleid in plek om
klagtes van hierdie
aard te hanteer.

6.3.1.1 Daar is geen bewyse van seksuele
teistering en/of geslagsteistering in die
werksplek nie.
6.3.1.2 Daar is geen bewyse van rasseteistering
in die werkplek nie.
6.3.1.3 Daar is geen bewyse van afknouery in
die werkplek nie.
6.3.1.4 Daar is geen bewyse van dwang,
afdreigende, misbruikende of uitbuitende
gedrag in die werkplek nie.

6.3.2 Griewe wat
verband hou met die

heffings art. 3
en 6

6.3.2.1 Daar is 'n afgevaardigde persoon
(verkieslik vroulik) aangestel om gevalle van
seksuele/geslagsteistering te hanteer en die

Goeieprakty
k-kode in die
hantering
van seksuele
teisteringgevalle– RSA

Alle

6.3.1
Onmiddellik
6.3.2.
Gemete
Deurlopend
e
Verbetering
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seksuele teistering
van vroue word
hanteer deur 'n vrou
met direkte toegang
tot topbestuur.

6.3.3. Daar is 'n
effektiewe
remediëring om alle
werkers wat geteister
of afgeknou is, of
slagoffers van
mishandeling en
geweld by te staan.

verantwoordelikhede van hierdie persoon word
verklaar in die maatskappybeleid.
6.3.2.2 Berigte van seksuele teistering en
geslagsgeweld word sensitief en vertroulik
gehanteer en oor verslag gedoen, sonder vrees
vir vergelding.
6.3.3.1 Besighede moet billike en wettige
prosedures vestig vir werkers wat onderwerp is
aan fisieke geweld en mishandeling.
6.3.3.2 Besighede moet billike en wettige
prosedures vestig vir vroue wat onderwerp is
aan geslagsgeweld en mishandeling.
6.3.3.2 Verseker dat vroue toegang het tot
hierdie meganismes en vry voel om dit te
gebruik.

6.4

Die besigheid sal
maatreëls
implementeer om
voorheen benadeelde
persone te bevorder
en te bevoordeel, in
ooreenstemming met
die voorsienings van
die Wet op

6.4.1 Diensbillikheidmaatreëls is
geïmplementeer deur
die besigheid.

6.3.3.3 Die besigheid ondersoek en stel
strawwe in vir oortreders van geweld teen alle
werkers en veral met betrekking tot geweld en
mishandeling teenoor vroue.
6.4.1.1 Om nakoming te verseker:
a) Sal die besigheid 'n senior bestuurder
aanstel met die verantwoordelikheid van
diensbillikheid in die werkplek, aan wie rolle
en verantwoordelikhede opgelê is om uit te
voer in hierdie verband.
b) Vir regstellende aksie-maatreëls, word 'n
aangewese werkgewer gedefinieer as:

Wet op
Diensbillikhe
id artikel 1
gelees saam
met skedule
4
WDB-artikel
18

Alle: in lyn met
wetgewende
vereistes soos
uiteengesit in
die
begeleidingsnotas

Onmiddellik
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Diensbillikheid, Wet
55 van 1998, en die
Wet op Vaardigheidsontwikkeling.

i.

'n Werkgewer wat 50 of meer
werknemers in diens neem.
ii.
'n Werkgewer wat minder as 50
werknemers in diens neem, maar 'n
totale jaarlikse omset gelykstaande
aan of meer as R6 miljoen in
landbou het.
c) 'n Afgevaardige werkgewer moet:
i.
Inligting inwin en 'n analise uitvoer
van hul indiensnemingspraktyke, prosedures en die werksomgewing
ten einde
indiensnemingshindernisse te
identifiseer wat mense van
aangewese groepe nadelig
beïnvloed.
ii.
Konsulteer met werknemerverteenwoordigers of 'n vakbond
wat werkers verteenwoordig by die
werkplek oor die uitvoering van die
bogenoemde analise, die
voorbereiding en implementering
van die diensbillikheidsplan en 'n
diensbillikheidsverslag voorgelê aan
die Departement van
Indiensneming en Arbeid.
iii.
'n Diensbillikheidsplan voorberei en
implementeer wat redelike
vordering sal behaal om
diensbillikheid te bereik in die
werksmag.
d) 'n Aangewese werkgewer wat minder as
150 werknemers in diens neem moet hul

WDB-artikel
20
WDB-artikel
21(1)
WDB-artikel
21(2)
EEA section
25(1)
WDB-artikel
25(2)
en25(3)
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6.4.2 Die besigheid is
nakomend met die
Wet op
Vaardigheidsontwikke
ling.

verslag voorlê aan die Direkteur-generaal
(DG) van die Departement van
Indiensneming en Arbeid een keer elke
twee jaar op die eerste werksdag van
Oktober.
e) 'n Aangewese werkgewer wat meeras 150
werknemers in diens neem moet hul
verslag voorlê aan die DG van die
Departement van Indiensneming en Arbeid
een keer elke twee jaar op die eerste
werksdag van Oktober.
f) 'n Aangewese werkgewer moet die
voorsienings van die Wet op Diensbillikheid
vertoon in die werkplek.
g) 'n Aangewese werkgewer moet die mees
onlangse verslag voorgelê aan die DG op 'n
prominente plek plaas. Die
diensbillikheidsplan moet beskikbaar wees
vir alle werknemers.
6.4.2.1 Om nakoming te verseker:
a) Moet elke werkgewer wat jaarliks R500 000
of meer spandeer op lone, 'n 1%vaardigheidsontwikkelingheffing betaal.
b) Waar befondsing geëis word van die
Vaardigheidontwikkelingsheffing; moet 'n
vaardigheidontwikkelingsplan en -verslag
aan die DG voorgelê word.
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7. Billike behandeling

7.1

7.2

WIETAkodebeginsel

Aanwyser

Begeleidingsnotas

Verwysing

Toepaslikheid

Aksie

Respek word in die
werkplek betoon
sodat beide
werknemers en
werkgewers met
menswaardigheid
behandel word.

7.1.1 Alle werkers
word gelyk behandel
met
menswaardigheid en
respek.

7.1.1.1 Die besigheid het maatreëls in plek
gestel om eerbiedige gedrag in die werkplek te
bevorder.

Internasiona
le standaard

Alle

7.1
Onmiddellik
Kritiek

Fisieke mishandeling
of die dreigement van
fisieke mishandeling
of verbale
mishandeling of
teistering en alle
ander vorms van

7.1.2 Die besigheid
het maatreëls
geïmplementeer om
werkers bewus te
maak van hul regte
en
verantwoordelikhede
in die werkplek.

7.2.1 Fisieke
mishandeling,
lyfstraf, die
dreigement van
fisieke of verbale
mishandeling en
intimidasie, word nie

7.1.2.1 Werkers word ingelig oor hul wetlike
regte en verantwoordelikhede soos uiteengesit
in dienskontrakte en werksplekreëls.

ILO 111,
Diskriminasi
e (Diens en
beroep),
1958

7.2 Gemete
deurlopende

verbetering

7.1.2.2 Werkers kan direk kommunikeer of deur
werker verteenwoordigende meganismes oor
aangeleenthede wat verband hou met hul regte
en verantwoordelikhede in die werkplek.
7.1.2.3 Werkers voel veilig om hulself uit te
druk, en rasse- en geslagstereotipes, -rolle en norme word uitgedaag. Werkers kan veilig
bekommernisse opper oor rasse- en
geslagsongelykheid, -teistering en diskriminasie
in die werkplek.
7.2.1.1 Daar is geen gevalle van intimidasie,
fisieke of verbale mishandeling wat aangemeld
word deur die grief- en dissiplinêre stelsels van
die besigheid nie.
7.2.2.1 Werkers word nie onderwerp aan enige
verbale mishandeling of ander vorms van
intimidasie en misbruikende gedrag hetsy

Internasiona
le standaard
ILO 111,
Diskriminasi
e (Diens en

Alle

Onmiddellik
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intimidasie word
verbied.

7.3

7.4

Die besigheid stel
dissiplinêre reëls en
prosedures in
werking wat voldoen
aan die bepalings van
die Wet op
Arbeidsverhoudinge
66 van 1995 (veral
skedule 8), en hou
rekords van alle
dissiplinêre
verrigtinge.

Werkers moet
aangemoedig word

gebruik in die
werkplek nie.

7.2.2 Werknemers
(insluitend
toesighouers en
bestuurders) word
nie onderwerp aan
verbale, fisieke of
ander vorms van
misbruikende of
intimiderende gedrag
nie.
7.3.1 Dissiplinêre
kode en prosedures
is billik en in
ooreenstemming met
die bepalings van die
Wet op
Arbeidsverhoudinge
en die WIETA-Kode.

7.4.1 Formele
griefprosedures is in

tussen medewerkers of tussen
bestuurders/toesighouers en werkers nie.

beroep),
1958

7.2.2.2 In gevalle waar bewyse van
mishandeling gevind word, het die besigheid 'n
meganisme ontwikkel wat:
a) Bewustheid en opleiding gebruik om 'n
kultuur van verdraagsaamheid en respek te
skep.
b) Strawwe ondersoek en verseker vir
gewelddadige en misbruikende gedrag.
c) Erkenning gee aan sleutelwerkers wat
konsekwent eerbiedige gedrag openbaar.

SMETAklousule 9

7.3.1.1 Om nakoming te verseker:
a) Is 'n skriftelike dissiplinêre kode in plek.
b) Dissiplinêre prosedures is billik en stem
ooreen met die bepalings van die WAV
c) Alle werkers is ingelig oor die dissiplinêre
kode en prosedures.
d) Bestuurders en toesighouers volg die
korrekte dissiplinêre prosedures en dit is
ook op hulle van toepassing.
e) Geen boetes, ander aftrekkings of
dreigement of suggestie daarvan sal
toegelaat word as vorm van dissipline nie.
f) Rekords word gehou van alle dissiplinêre
prosedures.

WAV-artikel
185 gelees
saam met
skedule 8
Goeieprakty
k-kode

7.4.1.1 'n Formele meganisme word op die
been gebring in oorleg met werkers.

SMETAklousule 9

Amfori werkverrigti
ng-area 11

Alle

Onmiddellik

Alle

Onmiddellik

Amfori werkverrigti
ng-area 4
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7.5

om gebruik te maak
van die billike
griefprosedures en
dispuutresolusiemeganismes, en hulle
moet nie teen
gediskrimineer,
gedissiplineer of
ontslaan word
daaroor nie.

plek en werkers is in
staat om griewe te
opper sonder vrees
vir vergelding en op
'n manier van hul eie
keuse.

Die besigheid moet
die aangenome
griefprosedures en
dispuutresolusiemeganismes
verduidelik aan
werkers in duidelike

7.5.1 Werkers is
ingelig oor die
dissiplinêre
prosedures en
griefprosedures,
verstaan dit en is
gemaklik om die
grief-

7.4.1.2 Die meganisme is geïmplimenteer en
werkers is bewus daarvan:
a) Die meganisme is toeganklik en word
vertoon.
b) Nuwe werkers word bewus gemaak
daarvan.
7.4.1.3 Daar is bewyse van effektiewe
implementering van die resolusie van dispute:
a) 'n Persoon wat in staat is om konflik te
bestuur en op te los is geïdentifiseer.
b) Die grief- en dispuutresolusie-meganisme is
billik en betroubaar.
c) Daar is deursigtige kommunikasie oor die
uitkoms van die klagte of dispuut en finale
remediëring daarvan.
d) Waar kwessies nie opgelos kan word nie,
word 'n erkende meganisme gebruik om
eksterne ondersteuning te kry in mediasie
en konflikresolusie word beskikbaar
gemaak aan beide werkers en bestuur.
e) Rekords van griewe en uitkomste van
griefprosesse word gehou.
7.5.1.1 Opleiding word gegee aan bestuurders,
toesighouers, werkers en hulle
verteenwoordigers oor die dissiplinêre
prosedure en sluit minstens die volgende in:
a) Wanneer die dissiplinêre prosedure
uitgevoer sal word.
b) Hoe die dissiplinêre prosedure werk.

Amfori werkverrigti
ng-area
SMETAklousule 9

Alle

Onmiddellik
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en verstaanbare
terme.

/dispuutprosedure te
gebruik.

c)

Die regte en verantwoordelikhede van
beide die besigheid en werkers soos
uiteengesit in die prosedure.
d) Die moontlike uitkomste van die
dissiplinêre prosedure.
7.5.1.2 Opleiding word gegee aan bestuurders,
toesighouers, werkers en hulle
verteenwoordigers oor hoe om die meganisme
te gebruik en en sluit minstens die volgende in:
a) Wat 'n grief is.
b) Hoe om 'n grief te opper.
c) Waar om inligting oor die meganisme te
kry.
d) Moontlike alternatiewe dispuutresolusiemeganismes of maatskaplike dialoogplatforms.
7.5.1.3 Rekords van die opleiding word gehou:
a) Opleiding verskaf (of vertolkings waar
toepaslik) word gelewer in tale gepraat deur
die meerderheid werkers.
b) Bywoningsregisters moet gehou word van
werkers wat die opleiding bygewoon het.
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8. Billike werksure
WIETAkodebeginsel
8.1.1

Aanwyser

Die besigheid sal
verseker dat hulle
voldoen aan
nasionale
arbeidswetgewing
ten opsigte van
werksure.
Normale werksure
oorskry nie 45 ure
per week nie.

8.1.1.1 Die
vergemiddeling van
werksure as gevolg
van seisoenaliteit
moet volgens wetlike
vereistes geskied.

Begeleidingsnotas

Verwysing

Toepaslikheid

Aksie

Om nakoming te verseker:
a) Moet werkers bewus gemaak word van die
aantal ure wat hulle per week werk
(werksure).
b) Dienskontrakte moet die aantal gewone ure
gewerk aandui.

Wet op
Basiese
Diensvoorwaardes

Alle

Onmiddellik

8.1.1.1.1 Die vergemiddeling van werksure
voldoen aan die volgende:
a) Werksure word nie verleng met meer as 5
ure per week vir 'n periode langer as 4
maande in enige aaneenlopende 12
maande-periode nie.
b) Werksure word verminder met dieselfde
aantal ure tydens 'n periode van dieselfde
duur in 'n 12 maande-periode.
c) Waar 'n ooreenkoms vir die vergemiddeling
van ure gemaak is, sal die werker se
gewone werksure nie meer as 10 ure op
enige dag wees nie.
d) Vastetermyn-/seisoenswerkers wat
verlengde ure werk, moet vergoed word
met oortydbetaling indien dit nie moontlik
is om hul werksure te verminder tydens
ander periodes regdeur die jaar nie.
'n Skriftelike ooreenkoms oor die
vergemiddeling van werksure is in plek en
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werkers verstaan die inhoud van die
ooreenkoms.
8.1.1.2 Enige nagwerk
sal slegs uitgevoer
word soos
ooreengekom met
die werker. Waar
daar van werkers
verwag word om op
'n gereelde basis
nagwerk te verrig, sal
bestuur die werker
(skriftelik of
mondelings in 'n taal
wat die werker
verstaan) inlig oor
enige gesondheidsgevare verbonde aan
daardie werk en die
werker se reg om 'n
mediese ondersoek
te ondergaan.

8.1.1.2.1 Nagwerk voldoen aan die volgende:
a) 'n Werkers verrig gereelde nagwerk
wanneer hy/sy werk na 20:00 en voor 04:00.
b) Die besigheid betaal die werker 'n toelaag
van ten minste 10% van die daaglikse loon.
c) Waar 'n werker gereeld nagwerk verrig:
i.
Mag die werker versoek om 'n
mediese ondersoek te ondergaan
op die werkgewer se onkoste met
betrekking tot die gevare verbonde:
1) Voor die werker begin
werk/binne 'n redelike periode
vanaf die werker begin werk het; of
2) By toepaslike tussenposes terwyl
die werker steeds nagwerk verrig.
ii.
Vervoer word verskaf van en na die
werker se woning aan die begin en
einde van die nagskof.

SV 13klousule 12

8.1.2.1.1 Oortydwerk en werk op openbare
vakansiedae voldoen aan die volgende:

SV 13klousule 13

SV 13klousule 17
Wet op die
Nasionale
Minimumloon
, 2018

8.1.1.4 Enige werker
wat vir minder as 4
werk op enige dag,
moet betaal word vir
ten minste 4 ure se
werk op daardie dag.
8.1.2

Oortydwerk en werk
uitgevoer op

8.1.2.1 Oortydwerk
en werk uitgevoer op

Alle

Onmiddellik
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openbare
vakansiedae is
vrywillig.

8.1.3

Oortydure oorskry
nie
10 ure per week vir
kelders en 15 ure vir
plase en
wynlandgoedere nie.
Oortydwerk word
vergoed teen 'n
premie van een-en-'nhalf (1.5) keer die
werker se uurlikse
tarief.

openbare
vakansiedae is
vrywillig en werkers
word vroegtydig
geraadpleeg hieroor.
Dit geskied in
ooreenstemming met
hul kontrak en
wetgewing.
8.1.3.1 Oortydwerk
oorskry nie:
a) 10 ure per week
vir kelderwerkers
nie (en nie meer
as 12 ure,
insluitend oortyd,
op enige gegewe
dag nie)
b) 15 ure per week
vir werkers wat
werk op plase (en
nie meer as 12
ure, insluitend
oortyd, op enige
gegewe dag nie)
c) Enige oortyd
gewerk op 'n
Sondag moet
betaal word in
ooreenstemming
met die bepalings
vir Sondae en

a) Werkers bevestig dat die werk vrywillig is en
dat hulle vroegtydig geraadpleeg is.
b) Die ooreenkoms oor oortydwerk is gedoen
volgens wetgewing.
c) Oortydwerk word uitgevoer in
ooreenstemming met die skriftelike
kontrak.

8.1.3.1.1 Oortyd voldoen aan die volgende:
a) Oortyd oorskry nie 15 ure per week vir
werkers op plase en 10 ure per week vir
kelderwerkers nie.
b) Werkers werk nie meer as 12 ure, insluitend
oortyd, op enige dag nie.
c) Plaaswerkers wat nie op die werkgewer se
plaas woon nie en op 'n Sondag werk, moet
beskou word dat hulle minstens twee ure
op daardie dag gewerk het.
d) Enige tyd gewerk op 'n Sondag deur 'n
plaaswerker word nie in ag geneem
wanneer 'n plaaswerker se gewone ure
bereken word nie, maar word bereken in
ooreenstemming met die Sondagwerkvoorsienings in artikel 13 van die SV 13.
e) As 'n skof gewerk deur 'n plaaswerker op 'n
Sondag en 'n ander dag val, word die hele
skof beskou as gewerk op die Sondag, tensy
die grootste gedeelte van die skof op die
ander dag gewerk is, in welke geval die hele
skof beskou word as gewerk op die ander
dag.

SV 13klousule 13
SV 13klousule 14
SV 13klousule 13

Alle

Onmiddellik
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openbare
vakansiedae.

8.1.4

8.1.5

Werkers werk nie vir
meer as 'n week
sonder 'n ruskans van
ten minste 36 ure nie,
en voldoende
etenspouses word
gegee,

Werkers ontvang ten
minste drie weke
betaalde verlof per
jaar.

8.1.4.1 Werkers word
rusperiodes gegee.
Geen werker werk vir
meer as 'n week
sonder 'n ruskans van
ten minste 36 ure nie.

Kelders en produksiepersele wat nie
druiwe verkry van hul eie wingerde nie,
val onder die Wet op Basiese
Diensvoorwaardes.
8.1.4.1.1 Werkers ontvang 'n ruspouse van
minstens 36 ure elke week of 60 ure vir elke
twee weke gewerk, soos ooreengekom.
•

8.1.4.2 Voldoende
etenspouses word
gegee.

8.1.4.2.1 Etenspouses voldoen aan die
volgende:
a) Wanneer 'n werker aaneenlopend werk vir
meer as 5 ure, ontvang hy/sy 'n maaltydruspouse van ten minste 1 aaneenlopende
uur binne daardie dagskof.

8.1.5.1 Alle werkers is
geregtig op betaalde
jaarlikse verlof in
ooreenstemming met
wetgewing.

8.1.5.1.1 Jaarlikse verlof voldoen aan die
volgende:
a) Alle werkers is geregtig op jaarlikse verlof
volgens die SV 13.
b) Permanente werkers is geregtig op 15
besigheidsdae jaarlikse betaalde verlof.
c) Seisoenswerkers/vastetermynwerkers wat
vir meer as 4 maande agtereenvolgens, of
meer as 4 maande in 'n jaar werk, is
geregtig op verlofbetaling gelykstaande aan
1 dag per 17 dae gewerk aan die einde van
hul kontrak.

SV 13klousule 18 &
19

Alle

Onmiddellik

SV 13klousule 21 &
29

Alle

Onmiddellik
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8.1.5.2 Jaarlikse verlof
word betaal in
ooreenstemming met
wetgewing.
8.1.5.3 Addisionele
verlof word
toegestaan ongeag
van elke openbare
vakansiedag wat
binne die werker se
verlofperiode val.

8.1.6

Wat siekteverlof
betref, sal werkers
betaal word in
ooreenstemming met
die bepalings van die
Wet op Basiese
Diensvoorwaardes en
SV 13.

d) Geen werker word verplig of toegelaat om
te werk vir die werkgewer tydens hul
verlofperiode nie.
8.1.5.2.1 Jaarlikse verlof word betaal voor die
aanvang van die verlofperiode.

8.1.5.3.1 Addisionele verlof word toegestaan
sonder insluiting van openbare vakansiedae
wat binne die jaarlikse verlofperiode val. Die
openbare vakansiedag sal nie beskou word as
deel van die jaarlikse verlofperiode nie.

8.1.6.1 Alle
permanente werkers
ontvang betaalde
siekteverlof
gelykstaande aan 30
dae verlof binne 'n 36
maande-siklus.

8.1.6.1.1 Alle permanente werkers ontvang
siekteverlof in ooreenstemming met
wetgewing. Dit is gelykstaande aan 30 dae
siekteverlof binne 'n 36 maande-siklus.

8.1.6.2 Alle seisoens/vastetermynwerkers
ontvang 1 dag
betaalde siekteverlof
vir elke 26 dae
gewerk.

8.1.6.2.1 Alle vastetermynwerkers ontvang
siekteverlof in ooreenstemming met
wetgewing. Dit is een dag vir elke 26 dae
gewerk vir die eerste 6 maande van diens.

8.1.6.3 Werkers wat
siekteverlof neem

SV 13klousule 22

Alle

Onmiddellik
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8.1.7

Werkers word
voorsien van kraam-,
ouerskaps- en
gesinsverantwoordeli
k-heidverlof ingevolge
die Wet op Basiese
Diensvoorwaardes.

hoef slegs 'n mediese
te verskaf indien
hulle afwesig is vir
meer as twee dae, of
op die tweede
geleentheid binne 'n
agt weke-periode.

8.1.6.3.1 Die beleid of kontrak stem ooreen met
wetgewing en rekords word gehou wat die
praktyk aandui.

8.1.7.1 Nadat hulle vir
4 maande in diens
was, ontvang werkers
wat 4 of meer dae
per week werk, 3 dae
gesinsverantwoordelikheidverlof
per jaar.

8.1.7.1.1 Alle kwalifiserende werkers ontvang
gesinsverantwoordelikheidverlof ingevolge die
SV 13.

WBDV-artikel
25

8.1.7.1.2 Kraamverlof voldoen aan die
volgende:
a) Alle vroue is geregtig op 4 maande
onbetaalde kraamverlof. 'n Vroulike werker
word nie toegelaat om te werk vir ses weke
na die geboorte van haar kind nie, tensy 'n
mediese praktisyn of vroedvrou sertifiseer
dat sy geskik is om dit te doen.
b) Vroue met babas word toegelaat om die
kliniek te besoek, in lyn met die
besigheidsbeleid.
c) Vroue met babas word toegelaat om tyd af
te vat vir borsvoeding, waar prakties.

SV 13klousule 23

8.1.7.2 Alle vroulike
werkers ontvang
kraamverlof soos per
nasionale wetgewing.
Alle manlike werkers
is geregtig op
ouerskapsverlof soos

8.1.7.2.1 Werknemers is geregtig op 10
agtereenvolgende dae (insluitend naweke) se
ouerskapsverlof met die geboorte van die
werknemer se kind.

Alle

Onmiddellik
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per nasionale
wetgewing.
8.2

Die besigheid sal
skriftelike rekords
hou van alle ure
gewerk en verlof
geneem deur
werknemers,
ingevolge die Wet op
Basiese
Diensvoorwaardes
en/of SV 13.

8.2.1 Bestuur hou
rekords van die tyd
gewerk deur elke
werker.

8.2.1.1 Bestuur het 'n stelsel in plek om
werksure te kontroleer en aan te teken.
8.2.1.2 Bestuur het 'n stelsel in plek om rekord
te hou van verlof geneem deur elke werker.

Alle

Onmiddellik
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9.

9.1

Billike vergoeding en volhoubare inkomste

WIETAkodebeginsel

Aanwyser

Begeleidingsnotas

Verwysing

Toepaslikheid

Aksie

Die besigheid oefen
'n beginsel van billike
vergoeding uit wat
voldoende is om
werkers en hul
huishoudings te
verseker van 'n
volhoubare inkomste
en leefbare loon om
basiese behoefte te
kan voorsien soos
kos, klere, skuiling,
opvoeding en om
geld oor te kan hê vir
diskresionêre
besteding.

9.1.1 Die besigheid kan
bewyse van loonverhogings
oor die afgelope jare
demonstreer.

9.1.1.1 Om nakoming te verseker:
a) Die loonrekords van die besigheid
dui aan dat lone vermeerder het
oor tyd bokant die minimumloon in
ooreenstemming met die Wet op
die Nasionale Minimumloon.

Fairtrade
Internasiona
le standaard
vir gehuurde
arbeid 3.5.4
SMETAklousule 5

9.1.1.1 Plase,
wynproduksie
-fasiliteite en
handel.

Beste
Praktyk

9.1.2 As 'n leefbare loon vir
die sektor of streek
beskikbaar is (en onderskryf
word deur die nasionale
regering), het die besigheid 'n
dokument ontwikkel wat
illustreer hoe die leefbare
loon bereik kan word oor tyd.

9.1.2.1 Om nakoming te verseker:
a) As 'n leefbare loon-berekening
beskikbaar is, het die besigheid
oorweeg hoe die leefbare loon
bereik kan word oor tyd.
b) Die finansiële posisie en volgehoue
volhoubaarheid van die besigheid
word ingesluit in hierdie oorweging.
c) In gevalle waar besighede
gestruktureerde en maandelikse in
natura-bydraes aan werkers maak
(bv. gratis behuising, gesubsidieerde
elektrisiteit, vervoer, kos, medies,
voorsorgfonds ens.), word dit in ag
geneem in die berekening van die
leefbare loon.

Amfori werkverrigting-area 5

9.1.2.1
Wynproduksi
e-fasilieite
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d) In gevalle waar 'n leefbare loonberekening nie beskikbaar is nie, sal
die minimumloon en korrekte
betalings oor tyd gemaak word.
9.2

Die besigheid kan
demonstreer dat
hulle 'n begrip het
van die werksmag se
lewenskoste en
lewenskwaliteit binne
streekskontekste en
verskaffingskettings.

9.2.1 Daar is bewyse dat die
besigheid 'n begrip het van
die elemente wat bydra tot
die lewenskoste en
lewenskwaliteit in hul
besigheid en
verskaffingskettings.

9.2.1.1 Elemente wat bydra tot die
lewenskoste en lewenskwaliteit kan
insluit maar is nie beperk nie tot: kos,
klere, skuiling, opvoeding en
diskresionêre besteding of spaar.

SMETAklousule 5

9.2.1.2 Die besigheid demonstreer
deelname aan bedryfs- en
verskaffingsketting-inisiatiewe rondom
die leefbare loon.

Amfori werkverrigting-area 5

Lone en voordele
moet minstens
voldoen aan die
nasionale
minimumloon soos
voorgeskryf deur die
Wet op die Nasionale
Minimumloon.

9.2.2 Werkers word nie
minder as die minimumloon
betaal wat voorgeskryf word
vir werkers in die
landbousektor nie, insluitend
alle werkers op plase in diens
geneem, in kelderproduksie
en botteleringsfasiliteite,
huiswerkers wat in 'n huis of
op die plaas werk en
sekuriteitswagte wat op plase
werk en direk deur die plaas
in diens geneem word. Dit
sluit alle kategorieë werkers
in: permanent, seisoenaal,
migrantewerkers en werkers

9.2.2.1 Om nakoming te verseker:
a) Alle werkers moet niks minder
verdien as die minimumloon
vasgestel deur die Wet op die
Nasionale Minimumloon.
b) Alle werkers in diens geneem op
plase, onder die SV 13, sal 'n loon
verdien wat die minder is as die
vrygestelde loon nie.
c) Onder geen omstandighede mag
werkers minder betaal word as hul
normale daaglikse loon volgens hul
geskrewe kontrakbesonderhede en
die minimumloon volgens wet nie.
d) Alle werkers moet gereeld betaal
word, betyds soos ooreengekom en

SV 13klousules 2
en 4

Plase
Wynproduksi
e-fasiliteite en
handel

WIETAMemorandum oor
leefbare
loon
Wet op
Nasionale
Minimumloon, 2018

Alle

Gemete
deurlopend
e
verbetering

9.2.1.1
Onmiddellik
9.2.1.2
Onmiddellik
9.2.1.3
Onmiddellik
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indirek in diens geneem deur
'n TES of soortgelyke
agentskap.
9.2.3 Die besigheid verseker
dat werkervergoeding vir
oortyd, voordele en verlof
ten minste die nasionale
wetlike standaarde nakom
voorgeskryf deur die
Sektorale Vasstelling vir
Plaaswerkers en die WBDV.

9.2.4 'n Werknemer of werker
soos gedefinieer in artikel 1
van die Wet op die Nasionale
Minimumloon, 2018, wat
werk vir minder as vier ure
op enige dag moet betaal
word vir vier ure op daardie
dag.
9.2.5 Waar
produksiebonusse
beskikbaar gemaak word aan
werkers, is 'n beleid in plek
wat duidelik gekommunikeer
word voor die seisoen.
Werkers moet ten minste die
minimumloon kan verdien.

weerspieël word in die werknemer
se dienskontrak.

9.2.3.1 Om nakoming te verseker:
a) Alle werkers ontvang vergoeding vir
oortyd, voordele en verlof soos
gestipuleer in toepaslike nasionale
wetgewing.
b) Die besigheid het rekords van alle
oortyd, voordele en verlof toegeken
aan werkers.

9.2.4.1 Hierdie afdeling is van
toepassing op werkers wat minder
verdien as die verdienstedrempel
ingestel deur die minister ingevolge
artikel 6(3) van die Wet.

9.2.5.1 Om nakoming te verseker:
a) Produksiebonustariewe word
duidelik gekommunikeer aan
werkers en daar is 'n rekord van
sodanige kommunikasie.
b) Produksiebonustariewe en betalings word aangedui op die
betaalstrokie van die werker en
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weerspieël dat die minimumloon
verdien word.
9.3

Die besigheid sal
werkers vergoed vir
oortyd, voordele en
verlof in
ooreenstemming met
nasionale wetlike
standaarde
voorgeskryf deur die
Wet op Basiese
Diensvoorwaardes,
Sektorale Vasstelling
vir Plaaswerkers, of
bedryfsmaatstafstandaarde – watter
een ook al die
hoogste is.

9.3.1 Alle werknemers word
ten minste 1.5 keer hul
uurlikse tarief betaal vir
oortyd gewerk.

9.3.2 Alle werknemers word
betaal volgens wetgewing vir
werk gedoen op Sondade en
openbare vakansiedae.

9.3.3 Alle werknemers wat
nagwerk werk ontvang die
toelaag ingevolge die
toepaslike wetgewing.

9.3.1.1 Die besigheid hou rekords van
sodanige betalings. Werkers word ten
minste 1.5 keer hul uurlikse tarief betaal
vir oortyd gewerk.Waar oortyd verleng
word deur die Departement van
Indiensneming en Arbeid, word
addisionele oortyd vergoed soos
ooreengekom met die Departement van
Indiensneming en Arbeid se
oortydvrystelling.
9.3.2.1 Werk gedoen op Sondae en
openbare vakansiedae voldoen aan die
volgende:
a) Werkers word betaal vir werk
gedoen op Sondae volgens die SV
13-artikel 16 en 20.
b) Vergoeding vir werk gedoen op
Sondae en openbare vakansiedae
moet betaal word aan die werker
tydens dieselfde betaalperiode
waarin die werk uitgevoer is.
9.3.3.1 Die besigheid betaal die werker
'n toelaag van ten minste 10% van die
daaglikse loon.

SV 13klousule 2
en 4
Wet op
Basiese
Diensvoorwaardes

Alle

Onmiddellik
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9.3.4 Alle werkers wat minder
as 4 ure op enige dag werk
moet betaal word vir ten
minste 4 ure op daardie dag.
9.3.5 Werkers ontvang alle
verlof en ander tersaaklike
betaling by die beëindiging
van hul kontrak.
9.4

Die besigheid sal
werkers vergoed in
ooreenstemming met
die beginsel van
gelyke betaling vir
gelyke werk en werk
van gelyke waarde.

9.4.1 Die besigheid sal
werkers vergoed in
ooreenstemming met die
beginsel van gelyke betaling
vir gelyke werk en werk van
gelyke waarde.

9.3.5.1. Alle werkers ontvang verlof en
ander tersaaklike betaling by die
beëindiging van hul kontrak.
9.4.1.1 Maatreëls word geneem om 'n
objektiewe beoordeling van poste te
bevorder op grond van die werk wat
uitgevoer word.
9.4.1.2 Kriteria wat ontwikkel moet
word om oorblywende rasse- en
geslagsongelykheid te elimineer, sluit in
maar is nie beperk nie tot:
a) Verantwoordelikhede wat vereis
word van die werk.
b) Die vaardighede, kwalifikasies
(insluitend vorige onderrig), en
ervaring wat vereis word om die
werk te verrig, hetsy formeel of
informeel.
c) Fisieke, geestelike en emosionele
inspanning wat vereis word om die
werk te doen.
d) Die assessering van werkstoestande
kan 'n assessering insluit van die
fisiese omgewing, sielkundige
toestande, tyd wanneer en

Alle

Onmiddellik
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geografiese ligging waar die werk
verrig word.
9.4.1.3 Die graderingstelsel soos
ontwikkel en geïmplementeer deur die
besigheid, verseker die beginsel van
gelyke betaling vir gelyke werk van
gelyke waarde.
9.5

Werkers sal voorsien
word van skriftelike
en verstaanbare
betaalstrokies, wat
insluit die duidelike
dokumentering van
bruto lone, alle
aftrekkings gemaak
en netto lone.

9.5.1 Alle werkers ontvang
betaalstrokies wat hul lone
uiteensit (insluitend oortydbetaling) en aftrekkings vir
die betalingsperiode, en die
besigheid sal verseker dat
werknemers hul
betaalstrokies verstaan.

9.5.1.1 Die volgende items moet op die
betaalstrokie verskyn:
a) Die naam en adres van die
besigheid.
b) Die naam en beroep van die werker.
c) Die betaalperiode waarvoor die
betaling gemaak is.
d) Die werker se loontarief en
oortydtarief.
e) Die aantal gewone ure gewerk deur
die werker tydens daardie
betaalperiode.
f) Die aantal oortydure gewerk deur
die werker tydens daardie
betaalperiode.
g) Die aantal ure gewerk deur die
werker op 'n betaalde vakansiedag
of op 'n Sondag.
h) Die werker se loon.
i) Besonderhede van enige ander
betaling wat spruit uit die werker se
diens.

SV 13klousule 6

Alle

Onmiddellik
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j)

Besonderhede van enige
aftrekkings gemaak.
k) Die
Werkloosheidsversekeringsfonds
(WVF)-registrasienommer en die
werker se bydrae tot die fonds.
l) Die werklike bedrag betaal aan die
werker.
9.5.1.2 Die besigheid moet 'n afskrif
behou of rekord van elke staat vir drie
jaar.
9.5.1.3 Die besigheid sal verseker dat
werkers hul betaalstrokies verstaan.
9.6

9.7

Voorsiening sal
gemaak word vir die
betaling van WVF en
enige ander statutêre
aftrekkings.

Aftrekkings sal nie
gemaak word nie vir
beskermende klere,
plaastoerusting of
ander items wat

9.6.1 Alle werkers wat werk
vir meer as 24 uur per
maand dra nie meer as 1%
van hul salaris by tot die WVF
nie.

9.6.1.1 Werkers dra nie meer as 1% van
hul salaris by tot die WVF nie en dit
word duidelik aangedui op
betaalstrokies en die rekords van die
besigheid.

9.6.2 Die werkgewer betaal
2% van die werknemer se
totale salaris aan die WVF
oor.

9.6.2.1 Die besigheid dra ten minste 1%
by en betalings word gemaak aan die
WVF. Die besigheid hou rekords van
hierdie betalings.

9.7.1 Geen aftrekkings word
gemaak vir beskermende
klere, plaastoerusting of
ander items wat noodsaaklik

9.7.1.1 Persoonlike beskermende
toerusting (PBT) behoort gratis te wees
indien beskou as noodsaaklik deur die
risiko-assessering, of vereis deur
maatskappybeleid.

Wet op
Werkloosheidsversekerings
bydraes 4
van 2002art. 6

Alle

Onmiddellik

Alle

Onmiddellik

WVF-riglyne
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noodsaaklik is vir die
verrigting van die
werker se pligte nie.

is vir die verrigting van die
werker se pligte nie.

9.7.1.2 Werkers kan slegs gevra word
om te betaal vir opsionele items (bv.
beter kwaliteit werkskoene) as deel van
'n leningsooreenkoms tussen die twee
partye.
9.7.1.3 Werkers moet self besluit oor
sodanige opsionele items.
9.7.1.4 Indien seisoens-/vastetermyn- of
ander werkers 'n deposito betaal vir
werksklere, moet hulle 'n kwitansie
ontvang.

9.8

Waar plaaswinkels
bestaan, moet die
besigheid dit bedryf
op 'n oop en
deursigtige manier
om te verseker dat
werkers nie te veel
skuld aangaan en
daarom afhanklik
word van die winkel
of enige ander stelsel
waar aftrekkings
gemaak word vir
kruideniersware of
huishoudelike
benodighede namens
die werker nie.

9.8.1 Waar aftrekkings
gemaak word vir
plaaswinkelitems, sal die
aftrekking die werker in staat
stel om voldoende
oorblywende vergoeding te
hê vir ander huishoudelike
behoeftes.

9.8.1.1 Aftrekkings vir die aankope van
plaaswinkelitems word toegelaat waar:
a) Die plaaswinkel bestuur word op 'n
kosteverhalingsbasis.
b) Daar pariteit van pryse is met
plaaslike kleinhandelaars.
c) Werkers die transaksie vrywillig
inisieer.
d) Daar is 'n bylaag tot die
werkerkontrak oor
winkelaftrekkings wat 10% oorskry
wat verklaar dat die aftrekking
toelaatbaar is.
e) Die items word gelys met pryse in 'n
publieke area.
f) Die werker teken vir wat gekoop is
en ontvang 'n kwitansie daarvoor.

SV 13klousule 8

Alle

Onmiddellik

Bladsy 97 van 134

9.8.1.2 Die werker word voorsien van 'n
kwitansie of faktuur wat die items
identifiseer en koste daarvan wanneer
die aftrekking vir plaaswinkelitems
gemaak word.
9.9

Die besigheid sal nie
alkohol verskaf as
betaling, gedeeltelike
betaling of as
vrywillige oorweging
wat in plaas van 'n
ekwivalente deel van
hul lone geneem kan
word nie.

9.9.1 Alkohol word nie
verskaf as enige vorm van
betaling nie.

9.9.1.1 Daar is geen aftrekkings op
betaalstrokies vir wyn,
ongespesifiseerde items, aansporings of
geskenke in die vorm van wyn omgesit
na ander vorms soos kontant of
persoonlike ontwikkeling-toekennings.

Nasionale
Drankwet
hoofstuk 2,
S8(2)

Alle

Onmiddellik

9.10

Alle ander aftrekkings
van werkers se lone
moet in lyn met
wetgewing geskied en
daar mag geen ander
aftrekkings wees wat
verbied word deur
wetgewing nie.

9.10.1 Alle aftrekkings word
gedoen in lyn met wetgewing
en daar is geen ander
aftrekkings wat verbied word
deur wetgewing nie.

9.10.1.1 Alle aftrekkings van werkers se
lone word bestuur en gedoen in
ooreenstemming met nasionale
wetgewing. Daar is geen bewyse dat
ander aftrekkings wat verbied word
deur wetgewing, gemaak word nie.

SV 13klousule 7

Alle

Onmiddellik

9.10.2 Die besigheid maak
nie enige aftrekkings ten
opsigte van boetes gehef
teen werkers nie. Aftrekkings
vir verlies of skade word
slegs toegelaat waar dit
ooreenstem met wetgewing.

9.10.2.1 Geen boetes word gehef teen
werkers nie.
9.10.2.2 Aftrekkings vir verlies of skade
word slegs toegelaat indien:
a) Die verlies of skade plaasgevind het
tydens diens en te wyte was aan die
werker se fout.

SV 13klousule 8
SV 13klousule
8(1)(d)
SV 13klousule 8
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b) Die besigheid 'n billike en
deursigtige prosedure gevolg het en
die werker 'n redelike geleentheid
gegun het om te wys hoekom die
aftrekkings nie gemaak moet word
nie.
c) Die totale bedrag skuld nie die
werklik bedrag van die verlies of
skade oorskry nie.
d) Die totale aftrekkings van die
werker se vergoeding oorskry nie 'n
kwart van die werker se vergoeding
nie.
9.10.3 Aftrekkings oorskry nie
10% van die werker se loon
met betrekking tot die
terugbetaling van enige
bedrag geleen nie.

9.10.3.1 Om nakoming te verseker:
a) Aftrekkings oorskry nie 10% van die
werker se loon met betrekking tot
die terugbetaling van geld geleen
nie.
b) Alle aftrekkings vir lenings word
gelei deur 'n ondertekende
ooreenkoms tussen die besigheid en
die werker.
c) In die geval van verdere aftrekkings,
sal die ooreenkoms gewysig en
onderteken moet word deur beide
partye.
d) Die bedrag van die lening word
aangedui.
e) Die terugbetalingsbepalings word
aangedui.
f) Daar is 'n verlatingstrategie wat die
beëindiging van diens sou reguleer.

SV 13klousule 8(5)
en 8(6)
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9.10.4 Waar aftrekkings
gemaak word vir
plaaswinkelitems, sal die
aftrekking nie 10% van die
werker se loon oorskry nie.

9.10.4.1 Om nakoming te verseker:
a) Oorskry aftrekkings nie 10% van die
werker se loon vir kos verskaf nie
(nie-plaaswinkel-vergunning-items).
b) Die kos word gratis van adddisionele
kostes verskaf.
c) Die kos word op 'n konsekwente en
gereelde basis as diensbepaling
verskaf.
d) Die aftrekking oorskry nie die kostes
aan die besigheid vir die verskaffing
daarvan nie.
e) 'n Werker mag nie verplig word om
kos te koop by 'n besigheid nie.
f) Vir items gekoop by plaaswinkels,
kan items gekoop deur die werker
by die plaaswinkel deur die
besigheid gemaak word mits die
aard en hoeveelheid van goedere
gespesifiseer word en korreleer met
die bewys van aankope.

9.10.5 Werkerverblyf op
plase: Aftrekkings oorskry nie
10% van die werker se loon
vir verblyf verskaf nie.

9.10.5.1 Aftrekkings oorskry nie 10%
van die werker se loon vir verblyf
verskaf nie, en die volgende is in plek:
a) Geld word slegs by een werker per
gesin afgetrek.
b) Geen aftrekkings word gemaak vir
elektrisiteit, water of ander dienste
waar verblyf afgetrek word nie.
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9.10.5.2 Waar 10% afgetrek word vir
verblyf, kan geen aftrekkings gemaak
word vir elektrisiteit:
a) Die werker kan wel elektrisiteit koop
via die voorafbetaalde stelsel.
b) Waar daar geen voorafbetaalde
stelsel is nie en die besigheid 'n
aftrekking maak vir behuising, mag
geen verdere aftrekkings vir
elektrisiteit gemaak word nie.
c) Maar daar geen voorafbetaalde
meter is nie, kan die besigheid slegs
aftrek vir elektrisiteit waar daar geen
aftrekking vir verblyf is nie.
9.10.6. Gemeenskaplike
behuising op plase:
gekombineerde aftrekkings
gemaak vir die
gemeenskaplike eenheid
oorskry nie 25% van die
toepaslike minimumloon nie.
'n Gelyke bedrag moet
afgetrek word met
betrekking tot elkeen van die
werkers wat woon in die
verblyf. Die aftrekking moet
nooit 10% van die individuele
werker se loon oorskry nie.

9.10.6.1 Aftrekkings vir die voorsiening
van gemeenskaplike werkerverblyf
oorskry nie 25% van die gesamentlike
toepaslike minimumloon nie en die
volgende is in plek:
a) Waar twee of meer werkers woon in
gemeenskaplike werkerverblyf, mag
die besigheid 25% van die
minimumloon aftrek by al die
werkers wat die gemeenskaplike
verblyf deel en nie 'n kamer deel
nie.
b) Die besigheid moet 'n gelyke
hoeveelheid aftrek by elke werker.
Waar die besigheid aftrek by twee
werkers, mag die aftrekking nie 10%
van die individuele werker se loon
oorskry nie en waar die besigheid by
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3 of meer werkers aftrek mag dit nie
25% van die totale lone van die
werkers oorskry nie.
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10. Gereelde indiensneming

10.1

10.2

WIETAkodebeginsel

Aanwyser

Begeleidingsnotas

Verwysing

Toepaslikheid

Aksie

Werk verrig moet op
die basis van 'n
erkende
diensverhouding en kontrak geskied.

10.1.1 Alle persone wat
beskou word as werknemers
ingevolge artikel 83A van die
WBDV ontvang die status van
werknemers en nie van
onafhanklike kontrakteurs
nie.

10.1.1.1 Faktore uiteengesit in artikel 83A
is teenwoordig wat die veronderstelling
meebring dat persone wat dienste
verskaf werknemers is en nie
onafhanklike kontrakteurs nie. Dit sluit
in, maar is nie beperk nie tot:
a) 'n Werker se werk is onder die
beheer of aanvoering van 'n ander
persoon.
b) 'n Werker se werksure is onder die
beheer of aanvoering van 'n ander
persoon.
c) Die werker het gemiddeld ten minste
40 ure per maand vir die besigheid
gewerk oor die laaste drie maande.
d) Die werker is ekonomies afhanklik
van die besigheid waarvoor hy/sy
werk of aan dienste lewer.
e) Die werker word deur die besigheid
voorsien van die werktuie of
toerusting nodig om werk te verrig.
f) Die werker werks slegs vir die een
besigheid.

WBDV-artikel
83A en
artikel 84

Alle

Onmiddellik

Voor die aanvang van
diens, sal alle werkers

10.2.1 Werkers moet
voorsien word van die

10.2.1.1 Om nakoming te verseker:

WBDV- 29

Alle

Onmiddellik

SV 13klousule 33
en 34
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voorsien word van 'n
dienskontrak wat
hulle diensbepalings
en -voorwaardes
uiteensit.

skriftelike besonderhede van
hul dienskontrak in lyn met
SV 13 artikel 9 of die WBDV
29 en toegang hê daartoe.

a) Is alle werkers bewus dat hulle
skriftelike besonderhede van hul
dienskontrak ontvang het.
b) Skriftelike besonderhede/die werker
se dienskontrak voldoen aan SV 13 of
die WBDV 29 soos toepaslik.
c) Die skriftelike besonderhede van die
dienskontrak word hersien,
opgedateer of gewysig as daar enige
verandering in die werker se
diensbepalings is.
d) Werkers word ingelig oor die inhoud
van hulle skriftelike
dienskontrakbesonderhede en
wanneer dit opgedateer of gewysig
word.

10.2.2 Skriftelike
dienskontrakbesonderhede
is aan werkers verduidelik in
'n taal wat hulle verstaan.

10.2.2.1 Werkers kan oor die algemeen
die bepalings en voorwaardes van hul
diens verstaan.

10.2.3 Die besigheid moet 'n
afskrif hê van die werker se
skriftelike
dienskontrakbesonderhede.

10.2.3.1 Ondertekende afskrifte van
dienskontrakte is beskikbaar aan werkers
deur die besigheid op versoek.

SV 13klousule 9

10.2.4 Skriftelike
dienskontrakbesonderhede
is onderteken deur beide die
besigheid en die werker.
10.3

Verpligtinge aan
werkers onder

10.3.1 Die besigheid
onderhou rekords van

10.3.1.1 'n Stelsel om die datums en duur
van diens aan te teken (in- en uitkloktye)

Alle

10.3.1
Onmiddellik
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arbeids- of
maatskaplike
sekerheidswette, en
regulasies wat spruit
uit die gereelde
diensverhouding, sal
nie vermy word deur
die gebruik van
subkontrakteurs of
tuiswerk-reëlings, of
deur vakleerlingskapskemas waar daar
geen werklike
bedoeling is om
vaardighede oor te
dra of gereelde
indiensneming te
verskaf nie. Hierdie
verpligtings sal ook
nie vermy word deur
die oormatige
gebruik van
vastetermyn- of
beperkte termyndienskontrakte nie.
Die besigheid sal
verseker dat die
diensverhouding nie
verdere onsekerheid
of maatskaplike/
ekonomiese
kwesbaarheid vir
werkers in diens van

datums waarop alle tydelyke
werknemers in diens geneem
word/in die verlede in diens
geneem is deur die
besigheid, asook die duur
van hulle diens.
10.3.2 Die besigheid sal alle
verlof akkumuleer asook
ander voordele verskuldig
aan tydelike werkers volgens
wet wanneer hulle terugkeer
na dieselfde perseel waar
hulle voorheen gewerk het.
10.3.3 Waar tydelike werk
beskikbaar is, word voorkeur
gegee aan tydelike
werknemers wat gereeld
dienste aan die besigheid in
die verlede gelewer het, uit
die plaaslike streek of area,
of waar tydelike werknemers
'n redelike verwagting het
van die hernuwing van hul
kontrakte.

vir alle tydelike werknemers is in plek en
rekords word onderhou vir 3 jaar.

10.3.2.1 Tydelike werkers wat dieselfde
werksplek verlaat en terugkeer
akkumuleer alle verlof en ander voordele
aan hulle verskuldig. Diensrekords word
gehou as bewyse dat hierdie vereistes in
werking gestel is.

10.3.3.1 Om nakoming te verseker:
a) Die eerste opsie vir heraanstelling
word gegee aan plaaslike tydelike
werkers wat die langste diens aan die
besigheid gelewer het in die verlede.
b) Die volgende faktore kan werwing in
hierdie verband beïnvloed:
i.
Werkers is nie meer
beskikbaar om dienste te
lewer nie.
ii.
Na die implementering van 'n
billike prosedure, word hul
kontrakte nie hernu nie vir 'n
rede wat verband hou met
wangedrag, ongeskiktheid of
operasionele vereistes.
c) Die volgende faktore kan oorweeg
word in die regverdiging van die

10.3.2
Onmiddellik
10.3.3
Gemete
deurlopende
verbetering
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die besigheid skep
nie.

10.4

Besighede wat
gebruik maak van
tydelike

besigheid se besluit om nie tydelike
werkers her aan te stel wat in die
verlede dienste verskaf het nie:
i.
Waar die werker ontslaan is
vir redes van ongeskiktheid
of wangedrag na afloop van
'n billike prosedure
ondersteun deur tersaaklike
rekords.
ii.
Regstellende aksie-maatreëls
wat in plek gestel is om
groter diversiteit aan te
moedig kan 'n impak hê op
gereelde indiensneming van
werkers wat in die verlede
dienste aan die besigheid
gelewer het.
iii.
Waar regstellende aksie
geïmplementeer word, moet
dit in lyn wees met 'n
diensbillikheidsplan waaroor
die werkers geraadpleeg is.
iv.
Die operasionele vereistes
van die besigheid vereis 'n
verandering in
werwingspraktyke. Hierdie
besluit word ondersteun deur
'n billike proses.
Om nakoming te verseker, moet die
bestuurstelsel minstens die volgende in
ag neem:

S2Ghulpmiddels
Riglyne oor

Alle (indien
TES of arbeid
vir

Onmiddellik
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indiensnemingsdienste(TES) of ander
diensverskaffers wat
'n diens lewer
verbonde aan die
kernbedrywighede
van die besigheid, sal
'n effektiewe stelsel
implementeer. Dit sal
behels die billike
diensvoorwaardes en
veiligheid van
werkers wat deur die
diensverskaffer
verskaf word asook
die versekering dat
die diensverskaffer
nakomend is met die
standaarde
uiteengesit in die
WIETA-kode. Prioriteit
word dus geplaas
daarop om
werknemers wat
werk op hul perseel
te voorsien van
inligting oor hul regte,
verantwoordelikhede
en werkstoestande.

10.4.1 'n Stelsel is in plek om
die werkstoestande van alle
werkers wat op die
besigheidsperseel werk,
maar nie direk deur die
besigheid in diens geneem
word nie, te kontroleer en
monitor. Dit kan insluit maar
is nie beperk nie tot, werkers
van TES'e en ander
diensverskaffers wat dienste
lewer verwant aan die
kernbedrywighede van die
besigheid soos gedefinieer in
beginsel 1.3 van hierdie
standaard.

10.4.1.1 Monitering deur WIETA:
a) Die besigheid moedig die
diensverskaffer, waar hulle bedryf
word as geregistreerde besigheid,
om 'n WIETA-maatskaplike oudit en
sertifisering te ondergaan
OF
b) Die besigheid verseker dat die
diensverskaffer ingesluit word by die
WIETA-ouditproses van die besigheid
tydens oes/pars of 'n tydperk van
hoë operasionele bedrywigheid
wanneer kontrakwerkers op die
perseel is.
10.4.1.2. Die besigheid gebruk slegs
geregistreerde en wetlik nakomende
dienste en het, minstens:
a) 'n Ondertekende
diensvlakooreenkoms met die TES.
b) Bewyse dat die TES geregistreer is by
die Departement van Indiensneming
en Arbeid vir WVF- en COIDAdoeleindes.
10.4.1.3 Die ondertekende
diensvlakooreenkoms met die TES sluit
in:
a) Bewyse dat dit geregistreer is.

gebruik van
TES

kerndienste
gebruik word)
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b) Bewus is van, en werkers toegang
bied tot, tersaaklike
arbeidswetgewing.
c) Verbind is tot die implementering
van verantwoordelike
arbeidbestuurs-praktyke.
d) Verantwoordelike praktyke in die
werwing en verkryging van werkers
inkorporeer.
e) Respekteer werkers se reg op vryheid
van assosiasie en kollektiewe
bedinging.
f) Duld nie enige vorm van
diskriminasie, teistering of
mishandeling nie.
g) Beskerm werkers se gesondheid en
veiligheid.
h) Voldoen aan wetlike vereistes ten
opsigte van lone, voordele en
diensbepalings.
i) Verseker dat werksure voldoen aan
wetgewende vereistes.
j) Is bereid om samewerkend
arbeidbestuursrisiko's aan te spreek.
10.4.1.4 Die volgende dokumentasie
moet deur die besigheid ingewin word en
beskikbaar gemaak word tydens die
oudit:
a) Die name van werkers wat dienste
aan die plaas gelewer het en hul
identiteitsnommers.
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b) 'n Afskrif van die TES se
ondertekende kontrak met hul
werkers.
c) 'n Afskrif van die TES se loonrekords
met betrekking tot die laaste week
waarin arbeid aan die besigheid
verskaf is.
d) Voorbeelde van 'n voltooide
betaalstrokie verskaf aan werkers
aan die einde van daardie week.
e) Rekord gehou van werksure gewerk
deur werkers tydens daardie week.
f) Enige werksplekbeleide insluitend,
minstens, 'n werwings- of
verkrygingsbeleid.
g) Waar migrantewerkers gebruik word,
afskrifte van wettige werkspermitte
en die tersaaklike wetlike
dokumentasie.
10.4.1.5 Die besigheid moet 'n
ooreenkoms met die TES oor
werkergesondheid en -veiligheid hê, wat
minstens die volgende insluit:
a) Die verantwoordelikheid van die
besigheid om G&V-induksie aan TESwerkers te gee.
b) 'n Ooreenkoms oor hoe water en
sanitasie verskaf sal word aan TESwerkers.
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11. Behuising en verblyfregsekerheid

11.1

WIETAkodebeginsel

Aanwyser

Begeleidingsnotas

Verwysing

Toepaslikheid

Aksie

Die besigheid en
plaaseienaars
voldoen aan die
voorsienings van die
Wet op die
Uitbreiding van
Sekerheid van
Verblyfreg (ESTA) en
die Wet op die
Voorkoming van
Onwettige Uitsettings
en die Onregmatige
Besetting van Grond
(PIE) met betrekking
tot diegene wat op
hul grond woon.

11.1.1 Die besigheid
demonstreer kennis van die
toepaslike wetgewing en
verseker dat dit
geïmplementeer word.

11.1.1.1 'n Okkupeerder ingevolge
ESTA is 'n persoon wat woon op grond
wat behoort aan 'n ander persoon en
wat op 4 Februarie 1997 of daarna,
toestemming gehad het of 'n ander
wetlike reg gehad het om dit te doen.

ESTA & PIE

Alle

Onmiddellik

11.1.1.2 'n Onwettige okkupeerder is
'n persoon wat grond beset sonder
uitdruklike of stilswyende
toestemming van die eienaar of
persoon in beheer, of sonder enige
ander wetlike reg om sodanige grond
te okkupeer ingevolge die Wet op die
Uitbreiding van Sekerheid van
Verblyfreg, 1997, en uitgesluit 'n
persoon wie se informele reg op
grond, behalwe vir die voorsiening van
die Wet, beskerm sou word deur die
voorsienings van die Wet op die
Tussentydse Beskerming van
Informele Grondregte 1996 (Wet 31
van 1996).
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11.1.1.3 Om nakoming van ESTA te
verseker, sal 'n okkupeerder soos
gedefinieer in 11.1.1.1 die volgende
geniet:
a) Sekerheid van verblyfreg.
b) Die reg op 'n gesinslewe in
ooreenstemming met sy/haar
kultuur.
11.1.1.4 'n Werker wat vir meer as 10
jaar op die grond, of enige grond van
die besigheid of plaaseienaar gewoon
het, en aan die onderstaande voldoen,
het die reg om permanent op die
grond te woon as hierdie werker:
a) Bo die ouderdom van 60 jaar
is.
b) Nie in staat is om arbeid te
verskaf nie weens
ongeskiktheid of siekte.
11.1.1.5 Werkers het die reg om nie
onwettig uitgesit te word nie.
11.2

Die besigheid sal die
toepaslike wetgewing
respekteer insoverre
dit die wettige
uitsetting van
diegene wat woon op
die plaas reguleer, en

11.2.1 Die besigheid
demonstreer kennis van die
wetlike vereistes rondom
uitsettingsprosesse en
verseker dat nadelige
menseregte-impakte
geminimaliseer word.

11.2.1.1 Die besigheid sal
demonstreer dat 'n proses vir
onderhandelde skikking oorweeg is
met inagneming van alternatiewe
verblyf, betaling vir nuwe verblyf,
ondersoek na of die gesin middele het
vir alternatiewe verblyf, voordat

Beter
praktyk
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11.3

enige nadelige
uitwerking op
menseregte in ag
neem wat uitsettings
tot gevolg kan hê.
Die besigheid sal die
okkupeerders se
regte respekteer.
Okkupeerders sal die
regte van
grondeienaars en
besighede respekteer
ingevolge die
voorsienings van
ESTA.

formele uitsettingsprosedures gevolg
is.

11.3.1 Beide die besigheid
en okkupeerders is duidelik
oor die regte wat aan hulle
toegestaan word onder ESTA.

11.3.2 Daar is bewyse dat
hierdie regte uiteengesit is in
behuisingsooreenkomste en
behuisingsbeleidsdokumente
.
11.3.3 Hierdie regte en die
inhoud van die
behuisingsooreenkomste en
-beleid word gekommunikeer
aan okkupeerders in 'n taal
wat hulle kan verstaan.

11.3.1.1 Om nakoming te verseker:
a) Moet die volgende fundamentele
regte aan beide partye toegeken
word:
i.
Menswaardigheid.
ii.
Vryheid en sekuriteit.
iii.
Privaatheid.
iv.
Vryheid van geloof,
oortuiging, opinie en
uitdrukking.
v.
Vryheid van assosiasie en
beweging.
b) Okkupeerders word nie ontneem
van die volgende nie:
i.
Verblyfregsekerheid.
ii.
Die reg op beweging.
iii.
Die reg om besoekers te
ontvang.
iv.
Die reg om pos te ontvang.
v.
Die reg op gesinslewe.
vi.
Die reg op water.

ESTAartikels 5,
6&7

Alle

Onmiddellik
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11.4

Die besigheid sit
effektiewe risikobestuursmaatreëls in
plek om te verseker
dat verblyf op die
plaas en op die
omliggende
gemeenskaplike
gronde in 'n
voldoende toestand
is om die fisieke
welsyn en
menswaardigheid
van okkupeerders te
verseker.

11.4.1 Die grondeienaar
verseker dat
risikobestuursplanne, stelsels en risikomaatreëls in
plek is om die verblyfsrisiko's
op die perseel aan te spreek
en te voorkom wat 'n
nadelige impak kan hê op die
basiese voorwaardes vir
menswaardigheid en fisieke
welsyn op die plaas. Dit
behels die versekering dat
die geriewe en die
omliggende gemeenskaplike
gronde in 'n voldoende
toestand gehou word met
voldoende sanitasie-, riool-,
afvalwaterstandaarde-,
veiligheid-, gesondheid- en
higiënemaatreëls wat in plek
is, nagekom word en
gerespekteer word deur alle
partye.

11.4.1.1 Om nakoming te verseker:
a) Moet die besigheid 'n
gedetaileerde kaart van die
behuising hê, wat ook die
huisnommers en status van
okkupeerders aandui (met en
sonder toestemming).
b) Daar moet 'n behuisingsrisikobestuurplan wees gefokus op die
monitering en instandhouding van
behuising wat spesifieke risikoareas insluit: elektries, meganies,
struktureel, omgewing en
brandveiligheid asook
gemeenskapsveiligheid.
c) Daar moet rekords van die
implementering van die
bestuurstelsel en -plan wees met 'n
aanduiding van:
i.
Of verantwoordelikhede in
terme van die
behuisingbeleid nagekom
is deur die okkupeerder en
grondeienaar
onderskeidelik.
ii.
Of die
behuisingsbestuurstelsel
nagekom is deur die
onderskeie partye.
iii.
Of instandhoudingsooreenkomste en -
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registers nagekom is deur
alle partye.
iv.
Of behuisingsnakomingvereistes nagekom is deur
die onderskeie partye.
v.
Of die implementering 'n
koste inhou vir die
besigheid.
d) Daar moet 'n persoon in beheer
wees van behuisingsbestuur en
bestuur van verblyfsrisiko' s en
sy/haar pligte moet insluit om
verslag te doen oor enige insidente
en/of ongelukke wat plaasvind in
die omgewing van die behuising en
verblyf op die plaas.
e) Bewyse dat potensiële
behuisingsrisiko's verlaag is.
11.5

Waar werkerverblyf
verskaf word vir
werkers as deel van
hulle
diensvoorwaardes en
-kontrak, moet die
besigheid voldoende
standaarde nakom vir
die voorsiening van
sosiale geriewe,
behuisingstoestande,
energie, drinkwater
en veiligheid vir
gemeenskaplike

11.5.1 Werkerbehuising en
werkerverblyf moet
skriftelike bestuursbeleid en
behuisingsooreenkomste in
plek hê.

11.5.1.1 Om nakoming te verseker:
a) 'n Behuisingsbeleid en ooreenkoms is beskikbaar.
b) Die behuisingsbeleid behels
minstens verwysing na die
volgende:
i.
Verwysing na ander
toepaslike
besigheidsbeleide of planne.
ii.
Die identifisering en
verlaging van algemene
risiko's.

WIETAbehuising
s-riglyne

Alle
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werkerverblyf en
huishoudelike
werkerverblyf.

iii.

c)

Maatreëls om gesondheid,
veiligheid en sekuriteit te
verseker.
iv.
Maatreëls om goeie
lewenstoestande en regte
op gesinslewe te verseker.
v.
Meganismes vir werkerverteenwoordiging en
gemeenskapskommunikas
ie.
vi.
Griefprosesse.
Die behuisingsooreenkoms sluit
minstens verwysings na die
volgende in:
i.
Identiteit van die betrokke
partye.
ii.
Datum van aanvang.
iii.
Voorwaardes vir
beëindiging van behuising
onderworpe aan die
voorsienings van ESTA.
iv.
Reëls en voorwaardes vir
partye wat die reg het om
te okkupeer.
v.
Die regte en verpligtings
van die okkupeerder.
vi.
Die regte en verpligtings
van die grondeienaar.
vii.
Maatreëls vir monitering,
instandhouding en
verslagdoening.
viii.
Ander toepaslike beleide
wat die ooreenkoms
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ondersteun insluitend,
maar nie beperk nie tot,
G&V- en dissiplinêre
beleide.
d) Beleide word bespreek met
werkers en 'n bywoningsregister is
beskikbaar van hierdie gesprek.
e) Behuisingsooreenkomste word
onderteken deur die hoof van die
huishouding.
11.5.2 Aftrekkings gemaak vir
behuising mag nie oorskry
wat volgens wet toegelaat
word nie.

11.5.2.1 Om nakoming te verseker:
a) Word alle aftrekkings gemaak in
ooreenstemming met die SV 13.
b) Die volgende vereistes moet
nagekom word ingevolge SV 13
voor 'n aftrekking vir behuising
gemaak mag word:
i.
Die huis het 'n dak wat
duursaam en waterdig is.
ii.
Die huis het glasvensters
wat oopgemaak kan word.
iii.
Elektrisiteit is beskikbaar in
die huis as die
infrastruktuur op die plaas
bestaan.
iv.
Veilige water is beskikbaar
in of naby die huis (wat nie
meer is as 100m vanaf die
huis).

SV 13klousule 8

Alle

Onmiddellik
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v.

'n Spoeltoilet of puttoilet is
beskikbaar in of naby die
huis.
vi.
Die huis is nie minder as
30 vierkante meter groot
nie.
c) Die aftrekking mag nie meer wees
as 10% van die loon van die
primêre okkupeerder nie, en in die
geval van gemeenskaplike
werkerbehuising, nie meer as 25%
van die gekombineerde lone van
die werknemers nie.
d) Waar 'n aftrekking vir behuising
gemaak word, mag 'n aftrekking
vir elektrisiteit nie ook gemaak
word nie tensy die elektrisiteit
gemeet kan word per
huishouding, bv. deur 'n
voorafbetaalde meter.
11.5.3 Lewenstoestande vir
werkers moet skoon, veilig
en minstens voldoende wees
om te voorsien aan die
basiese behoeftes van die
werkers.

11.5.3.1 Om goeie standaarde van
leeffasiliteite te verseker is belangrik
ten einde veiligheidsgevare en siektes
te vermy, en om persoonlike
menswaardigheid en moraal te
onderhou.
11.5.3.2 'n Bestuurstelsel moet in plek
wees om te verseker dat goeie
standaarde gehandhaaf word in
werker- en gemeenskaplike verblyf.

WIETAbehuising
s-riglyne

Alle

Onmiddellik
Krities
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11.5.4 Die eienaar sal
verseker dat die
behuisingsperseel in 'n
struktureel onbeskadigde
toestand is, goed in stand
gehou word, waterdig, winden weerbestand is.

11.5.4.1 Om nakoming te verseker:
a) Daar is geen sigbare bewyse van
gekraakte mure, stukkende dakke
of waar daar plafonne is,
installasies wat 'n risiko inhou vir
inwoners nie.
b) Die deure en vensters maak
behoorlik oop en toe en is nie
gebreek nie.
c) Die huis/fasiliteit is weerdig en
daar is geen sigbare lekplekke in
die dak, vensters of deure nie.
d) Die vloer is dampbestand met
geen sigbare gate of krake nie.
e) Boumateriale wat beskadig is of
tekens van vrot of ander
agteruitgang toon, sal herstel of
vervang word.
f) Die besigheid sal verseker dat
beide natuurlike en kunsmatige lig
voorsien en onderhou word in
behuising en verblyf, insluitend
noodbeligting.
g) 'n Monitering- en
instandhoudingsplan is in plek om
alle strukturele defekte aan te
spreek.

WIETAbehuising
s-riglyne

Alle

Onmiddellik

11.5.5 Bestuur sal verseker
dat leeffasiliteite voldoende
geïnsuleer en geventileer is.

11.5.5.1 Om nakoming te verseker:

WIETAbehuising
s-riglyne

Alle

Onmiddellik
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a) Daar is sigbare bewyse van
voldoende insulasie en ventilasie
in werkerverblyf.
b) Daar is vensters en deure in die
werkerverblyf.
c) Vensters en deure is in 'n goeie
werkende toestand en kan
oopmaak om lug in die fasiliteit in
te laat en kan behoorlik toemaak
om inwoners teen die koue te
beskerm.
11.5.6 Bestuur sal verseker
dat werkerverblyf in 'n goeie
werkende toestand gehou
word en vry is van vullis en
ander afval.

11.5.6.1 Om nakoming te verseker:
a) Werkerverblyf word gereeld
skoongemaak en is vry van vullis
en ander afval.
b) Genoegsame houers vir
vullisversameling word verskaf in
werkerverblyf en die word gereeld
leeggemaak.
c) Bestuur moet verseker dat
afvalwater, riool, kos en ander
afvalmateriale by werkerbehuising
voldoene verwyder word.
d) Daar moet toepaslike beskerming
wees teen alle siektedraende
insekte en diere by werkerverblyf.
e) Bestuur sal verseker dat
werkerverblyf voldoende
dreinering het om die opdamming
van staande water te voorkom.

WIETAbehuising
s-riglyne

Alle

Onmiddellik
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11.5.7 Die voorsiening van
elektrisiteit of ander geskikte
energiebronne vir verhitting,
kosmaak en beligting moet
verskaf word.

11.5.7.1 Om nakoming te verseker:
a) Die voorsiening van elektrisiteit of
ander geskikte alternatiewe, soos
sonkrag, moet deur die besigheid
verskaf word.
b) Waar werkerverblyf voorsien word
van 'n elektriese diens, moet
skakelaars en installasies
behoorlik geïnstalleer, onderhou
en in veilige werkende toestand
gehou word.
c) Die voorsiening van hout is nie 'n
voldoende bron van energie nie.

WIETAbehuising
s-riglyne

Alle

Onmiddellik

11.5.8 Daar moet voldoende
spasie wees vir werkers wat
in hostelle woon.
Oorbevolkte gemeenskaplike
werkerverblyf verskaf deur
die besigheid, moet vermy
word.

11.5.8.1 Om nakoming te verseker:
a) Daar is genoeg spasie vir werkers
wat woon in kamers of
gemeenskaplike verblyf:
i.
Daar is 'n minimum van 4
vierkante meter per
persoon.
ii.
Daar is 'n minimum
plafonhoogte van 2.10
meter.
b) In kamers waar werkers verblyf
deel, moet 'n redelike aantal
werkers dieselfde kamer deel.
c) Die gewone standaarde wissel
tussen 10 tot 12.5 kubieke meter

WIETAbehuising
s-riglyne

Alle

Onmiddellik
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(volume) of 4 tot 5.5 vierkante
meter (oppervlak-/vloerspasie).
d) Die behuisingsperseel sal beskou
word as oorbevolk indien:
i.
'n Slaapkamer minder as 3
vierkante meter totale
vloerspasie vir elke
volwassene wat daarin
slaap het.
ii.
In die geval van 'n
slaapsaal, het die
slaaparea minder as 4
vierkante meter
vloerspasie vir elke
volwassene wat slaap in
die slaaparea.
iii.
'n Bewoonbare vertrek
daarbinne nie 'n
slaapkamer is nie maar
gebruik word om in te
slaap.
iv.
Vir die doeleindes om
oorbevolking te bereken,
word 'n persoon wat ouer
is as 1 jaar maar nie ouer
as 10 jaar, beskou as 'n
halwe volwassene en 'n
persoon wat ouer is as 10
jaar beskou as een
volwassene.
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11.5.9 Sanitêre en
toiletgeriewe moet ontwerp
word om werkers voldoende
privaatheid te bied,
insluitend vloer-tot-plafonafskortings en deure wat kan
sluit. Sanitêre en
toiletgeriewe behoort nie
gedeel te word tussen mans
en vroue in gemeenskaplike
verblyf nie, slegs in
gesinsverblyf.

11.5.9.1 Om nakoming te verseker:
a) Alle werkers behoort
aangemoedig te word om 'n goeie
standaard van persoonlike higiëne
te handhaaf maar ook om
kontaminasie en die verspreiding
van siektes te voorkom wat deur
onvoldoende sanitêre geriewe
veroorsaak kan word.
b) Die aantal toilette wat verskaf
word by die behuising en verblyf is
in ooreenstemming met die SANSvereiste – 2 toilette per 8 vroue en
1 toilet per 8 mans.
c) Die toiletgeriewe moet goed
geventileer wees, skoon, higiënies
en maklik toeganklik. Dit moet aan
werkers voldoende privaatheid
bied.
d) Die aantal stort/badkamergeriewe is in
ooreenstemming met die SANSvereiste – daar is 1 bad/stort per 8
mense wat woon in die fasiliteit.
e) Onderskeid moet getref word
tussen gemeenskaplike geriewe
en huishoudings.
f) Die minimum toiletvereistes
indien geen spoeltoilet
teenwoordig is nie - geventileerde,
verbeterde puttoiletstelsel of 'n
goedgekeurde droë komposstelsel

WIETAbehuising
s-riglyne

Alle

Onmiddellik
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(omgewing-stelsel ). Een per
huishouding moet toegewys word.
11.5.10. Die geriewe moet
voldoende wees vir die
aantal inwoners om
oorbevolking te voorkom.

11.5.10.1 Om nakoming te verseker:
a) Is kamers waar werkers slaap in 'n
goeie toestand:
i.
Die vertrekke is belug en
word higiënies gehou.
ii.
Die vertrekke is gebou met
vloermateriaal wat maklik
skoongemaak kan word.
iii.
Alle deure en venters kan
gesluit word.
iv.
Daar is aparte kamers vir
mans en vroue tensy in
gevalle waar voorsiening
gemaak word vir
gesinsverblyf.
b) Daar is voldoende spasie vir
werkers wat woon in
kamers/hostelle:
i.
Daar is 'n minimum van
4m² per persoon.
ii.
Daar is 'n minimum
plafonhoogte van 2.10 m.
iii.
In kamers waar werkers
ruimte deel, deel 'n
redelike aantal werkers
dieselfde kamer
(standaarde wissel van 2
tot 8).

WIETAbehuising
s-riglyne

Alle

Onmiddellik
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c)

Daar is 'n voldoende aantal
beddens vir werkers wat woon in
kamers/hostelle. Daar is bewyse
dat:
i.
Daar 'n aparte bed vir elke
werker is.
ii.
Elke werker voorsien word
van 'n gratis matras.
d) Daar is voldoende vloerspasie vir
die aantal beddens benodig in
kamers/hostelle:
i.
Die vloerarea van die
kamer van 'n werker wat
voorsien is van 'n enkelbed
is nie minder nie as 4.6m².
Die vloerarea van 'n kamer
wat stapelbeddens verskaf
vir twee werkers is nie
minder nie as 5.2 m².
ii.
Daar is 'n minimum spasie
tussen beddens van 1m.
e) Die aard van beddens verskaf is
veilig en hou nie 'n risiko in vir die
gesondheid en veiligheid van
werkers nie.
i.
Trippel-stapelbeddens
word nie gebruik in
kamers/hostelle nie.
ii.
Waar dubbelstapelbeddens gebruik
word is daar genoeg
duidelike spasie (ten
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minste 0.7m) tussen die
boonste en onderste bed.
f) Daar is geskikte geriewe vir die
berging van persoonlike besittings
vir werkers wat in kamers/hostelle
woon. Dit kan insluit:
i.
Individuele kaste.
ii.
Sluitkaste.
g) In gevalle waar werkers hul eie kos
voorberei, word
voorbereidingspasie verskaf wat
apart is van die slaapareas in die
werkerverblyf.
h) Kosvoorbereidingsfasilliteite
verskaf is higiënies, skoon en in 'n
goeie toestand:
i.
Daar is voldoende
ventilasie.
ii.
Ongedierte bestande
bergingspasie word
verskaf.
iii.
Kos word geberg minstens
40 cm van die vloer af.
iv.
Die kosvoorbereidingsarea
word gereeld
skoongemaak.
i) Daar is aparte geriewe vir werkers
om beide hul werks- en
persoonlike klere te was.
j) Daar is 'n voldoende aantal
noodhulpstelle met volledige
voorraad in die werkerverblyf, in
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lyn met die Algemene
Veiligheidsregulasies, 1993.
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12. Maatskaplike verantwoordelikheid en gemeenskapsontwikkeling

12.1

WIETAkodebeginsel

Aanwyser

Begeleidingsnotas

Verwysing

Toepaslikheid

Aksie

Die besigheid sal
demonstreer hoe dit
positief bydra tot die
volhoubare
ontwikkeling van
gemeenskappe
waarin hulle
funksioneer.
Werkgewers word
aangemoedig om
beste praktyke te
demonstreer deur
positiewe
maatskaplike en
ontwikkelingsbydraes
te maak wat wyer
strek as blote wetlike
nakoming.

12.1.1 Die besigheid
demonstreer bewustheid van
die uitdagings wat ervaar
word deur gemeenskappe en
werk daaraan om positiewe
ingrypings te ontwikkel en
implementeer om
gemeenskapsontwikkeling te
ondersteun.

12.1.1.1 Aantekening van enige
gemeenskapontwikkelingsprogramme
of -ingrypings soos crèche'e op perseel
of elders, ABET-programme, sport en/of
onspanningsprogramme waarby die
besigheid betrokke is.

Departme
nt van
Maatskapli
ke
Ontwikkeli
ngVroeë
kinderontwikkelingreëls

Plase,
wynproduksief
asiliteite en
handel.

12.1.1.1
Gemete
deurlopende
verbetering

12.1.1.2 Waar daar 'n crèche op die
perseel is, word dit bestuur en
gemoniteer op 'n manier wat wetlike
nakoming verseker. Die riglyne van die
Departement van Maatskaplike
Ontwikkeling sluit in:
a) 'n Veilige omgewing vir kinders.
b) Vermoë om te sorg vir siek kinders.
c) Voldoende ruimte en ventilasie.
d) Veilge drinkwater.
e) Higiëniese en toegerus met
toiletgeriewe.
f) Veilige berging van enige iets wat
skadelik kan wees vir kinders.
g) Toegang tot
vullisverwyderingsdienste.
h) 'n Higiëniese area vir die
voorbereiding van kos vir kinders.

12.1.1.2
Onmiddellik

Bladsy 127 van 134
i)

Maatreëls vir kinders van
verskillende ouderdomsgroepe om
apart gehou te word.
j) Die opstel van aksieplanne vir
noodgevalle.
k) Die opstel van beleide en
prosedures rakende
gesondheidsorg by die fasiliteit.
12.2

Die besigheid word
aangemoedig om 'n
verbintenis te
demonstreer tot die
bestuur van
maatskaplike
verantwoordelikheidbeleide en programme wat
billike werks- en
menswaardige
lewenstoestande
ondersteun binne die
gemeenskap waarin
dit bedryf word.

12.2.1 Die besigheid
demonstreer 'n bewustheid
van die werks- en
lewenstoestande
teenwoordig in die
gemeenskap waarin dit
bedryf word. Dit ontwikkel en
implementeer ook positiewe
ingrypings om billike werksen lewenstoestande te
ondersteun.

12.2.1.1 Aantekening van enige en alle
beleide en programme op die perseel
ter ondersteuning van billike werks- en
lewenstoestande binne die gemeenskap
waarin die besigheid bedryf word.

Plase,
wynproduksief
asiliteite en
handel.

Gemete
deurlopende
verbetering

12.3

Die besigheid moet
maatreëls in werking
stel om die
verantwoordelike
produksie,
verspreiding en
verbruik van alkohol

12.3.1 Daar word van die
besigheid verwag om die
verantwoordelike produksie,
verspreiding en verskaffing
van alkohol en alkohol
gebaseerde produkte aktief
te bevorder.

12.3.1.1 Om nakoming te verseker:
a) Die besigheid kan bewyse
demonstreer van 'n begrip van die
impak van alkohol op hul
perseel/plaas en
besigheidsomgewing.

Plase,
wynproduksief
asiliteite en
handel.

Onmiddellik
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en ander skadelike
middels te verseker.
Maatreëls moet ook
in plek gestel word
om die effek van
alkohol en ander
skadelike middels te
bekamp. Die
ontwikkeling van
praktyke om
alkoholgevare te
verminder sal
geïmplementeer
word sodat die
besigheid en
verskaffingsketting 'n
positiewe impak kan
hê op die welsyn van
werkers, hul gesinne
en die breër
gemeenskap.

b) Besighede wat alkohol produseer
het 'n beleid oor verantwoordelike
produksie, verspreiding en
verskaffing van alkohol aan werkers,
hul gesinne en die gemeenskap.
12.3.2 Die besigheid
demonstreer die bewyse van
maatreëls wat in plek is om
die verantwoordelike
verbruik van alkohol te
ondersteun onder werkers
en hul gesinne, binne die
konteks van die breër
gemeenskap en ook met hul
verbruikers.

12.3.2.1 Om nakoming te verseker:
a) Besighede wat aktief is in die
alkoholbedryf het verantwoordelike
alkoholverbruik- en alkoholgevarebewustheidsprogramme binne hul
gemeenskappe en vir hul
verbruikers ontwikkel en
geïmplementeer.
b) Besighede wat aktief is in die
alkoholbedryf het verantwoordelike
alkoholverbruik- en alkoholgevarebewustheids-en
opleidingsprogramme vir hul
werkers ontwikkel en
geïmplementeer.
c) Waar alkoholmisbruik onder
werkers waargeneem word,
implementeer besighede 'n aktiewe
alkoholgevarebewustheidsondersteunings- en
rehabilitasieprogram vir hierdie
werkers.
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13. Omgewingsrentmeesterskap

13.1

WIETAkodebeginsel

Aanwyser

Die besigheid is
bewus van
nasionale
omgewingswetgewing en standaarde en het
maatreëls
geïmplementeer om
nakoming met
hierdie wette te
verseker.

13.1.1 Bestuur illustreer
kennis van toepaslike
omgewingswette.
13.1.2 Die besigheid is
nakomend met die
toepaslike omgewingswette.
13.1.3 Die besigheid voltooi
die WIETAselfassesseringsvraelysafdeling oor omgewingsrentmeesterskap voor hul
maatskaplike oudit.
13.1.4 Die besigheid laai alle
omgewingsoudits op voor die
WIETA-oudit.
13.1.5 Die besigheid neem
deel aan omgewings- en
maatskaplike
dialoogplatforms beskikbaar
in die bedryf.

Begeleidingsnotas

13.1.2.1 In die landbou-omgewing,
word wetlike nakoming van die
volgende vereis (soos relevant tot die
bedrywighede van die besigheid):
a) NEMA-Afvalwet 59 van 2008.
b) Nasionale Waterwet 36 van 1998.
c) Wet op die Bewaring van
Landbou-hulpbronne 43 van 1983.
d) Nasionale Wet op Veld- en
Bosbrande 101 van 1998.

Verwysing

Toepaslikhei
d

Aksie

Die Wet op
Nasionale
Omgewingsbestuur (107
van 1998)
(NEMA)

Plase,
wynproduksi
e-fasiliteite.

WIETA -selfassesserings
-vraelys
(SAQ)
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13.2

13.3

Die besigheid stel
produksie- en
besigheidspraktyke
in werking wat
volhoubare
omgewingsbeskerming, -sorg
en -ontwikkeling
ondersteun, en
risiko's vir die
omgewing en
klimaatsverandering
-impakte
minimaliseer.

13.2.1 Bestuur het die
omgewingsrisiko's en
klimaatsveranderingimpakte
gedokumenteer wat
teenwoordig is in die
bedrywighede van die
besigheid en het maatreëls
oorgedra om hierdie risiko's
en impakte te verlaag.

13.2.1.1 Omgewingsrisiko-areas kan
insluit, maar is nie beperk nie tot:
a) Geïntegreerde plaagbeheer.
b) Gebruik en hantering van
chemikalieë en ander gevaarlike
stowwe.
c) Grondgesondheid, insluitend
gronderosie en
grondvrugbaarheid.
d) Volhoubare en verantwoordelike
gebruik van water.
e) Afvalbestuur.
f) Verantwoordelike en volhoubare
gebruik van verpakking.
g) Verantwoordelike gebruik van
energie.
h) Berekening van die besigheid se
koolstofvoetspoor.

SMETA-pilaar
4

Die besigheid sal 'n
omgewingsbeleid
ontwikkel wat
maatreëls insluit om
die implementering
van toepaslike
wetgewing, asook
identifisering en
verlaging van
omgewingsrisiko's
in die besigheid te
verseker.

13.3.1 Die besigheid het 'n
omgewingsbeleid ontwikkel,
insluitend wetlike nakoming
en risiko gebaseerde
benadering.

13.3.1.1 Die omgewingsbeleid moet,
ten minste insluit die relevante
wetgewing soos geïdentifiseer in
beginsel 13.1 en relevante risiko's
soos geïdentifiseer in beginsel 13.2.
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13.3.2 Daar is 'n
bestuursverteenwoordiger
verantwoordelik vir die
implementering van die
omgewingsbeleid.
13.3.3.1 Werkers is bewus gemaak van
die geïdentifiseerde omgewingsrisiko's

Plase,
wynproduksi
e-fasiliteite.

WIETA-SAQ

Plase,
wynproduksi
e-fasiliteite.

WIETA-SAQ

Geïntegreerde
Produksie van
Wyn-riglyn 2.1

Amfori werkverrigtingsarea
12
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13.3.3 Werkers word opgelei
oor die relevante dele van die
omgewingsbeleid soos dit
betrekking het op hul rolle en
verantwoordelikhede in die
besigheid.

en hul rolle en verantwoordelikhede in
die implementering van die relevante
deel van die omgewingsbeleid. Die
volgende rekord van die opleiding
moet beskikbaar wees:
a) 'n Opleidingsregister.
b) Kort notule van die opleiding.
c) Werkers demonstreer kennis van
die omgewingsrisiko's en -beleid
soos relevant tot hul
bedrywighede.
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14. WOORDELYS
AAR – Algemene administratiewe regulasies binne die WBGV
Agri-werker – 'n werker (voorheen aangedui as 'n plaaswerker) betrokke by landboubedrywighede binne die besigheid
Arbeidsreg – wetlike vereistes ontwikkel deur regerings wat minimum vereistes daarstel wat nagekom moet word deur werkgewers en werkers
binne die diensverhouding. Arbeidswette kan ook ontwikkel word deur kollektiewe of kontraktuele ooreenkomste.
Arbeidsdiensteverskaffer – organisasie/persoon wat arbeid verskaf aan 'n besigheid vir 'n spesifieke doel. Dit sal insluit dienste van 'n tydelike
indiensnemingsdiens en onafhanklike kontrakteur.
Arbeidstandaarde – reëls en beginsels gedefinieer deur internasionale organisasies, regerings en korporasies wat die voorwaardes bepaal
waaronder mense behoort te werk
AVR – Algemene veiligheidsregulasies binne die WBGV
Besigheid – enige entiteit wat goedere en dienste produseer en verkoop
BGV – Beroepsgesondheid en -veiligheid
BOOV – Basiese onderwys en opleiding vir volwassenes
Dienskontrak – die wetlik bindende ooreenkoms tussen 'n werkgewer en werknemer
DMR – Gedrewe masjinerieregulasies binne die WBGV
ESTA –Wet op die Uitbreiding van Sekerheid van Verblyfreg
FR – Fasiliteiteregulasie
GCSR – Gevaarlike chemiese stowwe-regulasies
Gedragskode – die stel standaarde wat betrekking het op arbeidspraktyke binne die landbousektor en toegepas op WIETA-lede en hulle verskaffers,
dienspersele en subkontrakteurs
Gevaarlik – sluit in giftig, gevaarlik en hou 'n risiko in vir gesondheid, lewe of ledemate
GGGV – Geraas geïnduseerde gehoorverlies
Jong werker – 'n persoon van 15, 16 of 17 jarige ouderdom wat werk verrig.
Kind – 'n persoon onder die ouderdom van 15
Landboubesigheid –enige besigheid wat primêre of sekondêre landboubedrywighede hanteer
LGBTQ+ – 'n kollektiewe term gegee aan die lesbiese, gay, biseksuele, transgender, bevraagtekenende en plus-gemeenskap
ORW – Omgewingsregulasies vir die werkplek
Internasionale Arbeidsorganisasie (ILO) – die ILO is 'n Verenigde Nasies gespesialiseerde agentskap wat arbeidsregte internasionaal bevorder. Dit
definieer internasionale minimum arbeidstandaarde in die vorm van 'konvensies' en 'aanbevelings' wat onderhandel en ontwikkel word deur
regerings, werkgewers en werkerorganisasies.
PIE – Wet op die Voorkoming van Onwettige Uitsettings
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S2G – Stronger Together-projek gerig op die bewusmaking van gedwonge en gebonde arbeid
SANS – Suid-Afrikaanse Nasionale Standaard
SD13 – Sektorale Vasstelling 13 vir plaaswerkers
SMETA – Sedex Members Ethical Trade Audit-metodologie gebaseer in Londen, VK
SSCI – Sustainable Supply Chain Initiative onder die Verbruikersgoedereforum in Parys, Frankryk verskaf standaarde en kodeverwysingsgidse aan
globale maatskaplike skemas
TES – Tydelike indiensnemingsdienste
VKO – Vroeë kinderontwikkeling
WAV – Wet op Arbeidsverhoudinge, 1995-oortyd – die tyd wat 'n werkgewer werk gedurende die dag of week wat die gewone, gekontrakteerde
werksure oorskry.
WBDV – Wet op Basiese Diensvoorwaardes, 1997
WDB – Wet op Diensbillikheid
Wetgewing – vir alle praktiese doeleindes verwys dit na Suid-Afrikaanse reg, tensy anders aangedui.
WIETA –Wyn- en Landbou Etiese Handelsvereniging
WVF – Werkloosheidsversekeringsfonds
Wynproduksiefasiliteit – enige kelder, landgoed met 'n kelder daarop, botteleringsfasiliteit, wynbergingsfasiliteit of groothandelaar waar wyn
geproduseer word.
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