
MENSEREGTE  
EN BESIGHEID:
’N OORSIG VAN MENSEREGTE- 
OMSIGTIGHEIDSONDERSOEKRAAMWERKE

WIETA-RIGLYNDOKUMENT 2022



2

INHOUDSOPGAWE
MENSEREGTE EN MENSEREGTE-
OMSIGTIGHEIDSONDERSOEK
KONTEKSTUALISERING VAN DIE GESPREK OOR MENSEREGTE ..............................................................................1

DEEL 1
WAT IS MENSEREGTE? .................................................................................................................................................2
WANNEER IS MENSEREGTE GEKONSEPTUALISEER? ................................................................................................3
HOEKOM IS MENSEREGTE BELANGRIK? ...................................................................................................................4
HOE IS MENSEREGTE VAN TOEPASSING OP BESIGHEDE? .......................................................................................5
HOE KAN BESIGHEDE MENSEREGTE OORTREE? ......................................................................................................6
MODERNE SLAWERNY AS MENSEREGTE-OORTREDING ..........................................................................................8
GEDWONGE ARBEID AS ‘N VORM VAN MODERNE SLAWERNY  ...........................................................................10
MENSEREGTE-OMSIGTIGHEIDSONDERSOEK  .........................................................................................................11
WAT IS MENSEREGTE-OMSIGTIGHEIDSONDERSOEK?  ..........................................................................................11
INTERNASIONALE RAAMWERKE RAKENDE HRDD .................................................................................................12
INTERNASIONALE WETGEWENDE RAAMWERKE ....................................................................................................13

DUITSLAND SE WET OP OMSIGTIGHEIDSONDERSOEK IN VERSKAFFINGSKETTINGS .......................................13
NOORWEË SE WET OP DEURSIGTIGHEID ..............................................................................................................15
DIE NEDERLANDSE WET OP KINDERARBEID-OMSIGTIGHEIDSONDERSOEK .....................................................17
EUROPESE UNIE MHREDD-DIREKTIEF ....................................................................................................................18
FRANSE WET OP KORPORATIEWE WAAKSAAMHEIDSPLIG ..................................................................................20
SWITSERLAND SE SWITSERSE KRIMINELE KODE EN KODE VAN VERPLIGTINGE  ..............................................21
DIE VK WET OP MODERNE SLAWERNY ..................................................................................................................22
AUSTRALIË SE WET OP MODERNE SLAWERNY ......................................................................................................23
VERENIGDE STATE VAN AMERIKA WET OP HANDELSFASILITERING & -BEKRAGTIGING 2015 .........................24
DIE KALIFORNIESE WET OP DEURSIGTIGHEID IN VERSKAFFINGSKETTINGS .....................................................24

DEEL 2
RIGLYNE VIR DIE FORMULERING VAN ‘N MENSEREGTE- EN HRDD-BELEID ........................................................26
WAT IS ‘N MENSEREGTE-BELEID? .............................................................................................................................27
HOEKOM MOET MAATSKAPPYE MENSEREGTE RESPEKTEER? ..............................................................................27
HOEKOM MOET MAATSKAPPYE ‘N HRDD-BELEID HÊ? ..........................................................................................29
WAT IS DIE SLEUTELKOMPONENTE VAN ‘N HRDD-BELEID? .................................................................................30
PRAKTIESE STAPPE OM ‘N HRDD-BELEID TE FORMULEER ....................................................................................31

BRONNELYS .................................................................................................................................................37



3

MENSEREGTE EN BESIGHEID: ’N OORSIG VAN MENSEREGTEOMSIGTIGHEIDSONDERSOEKRAAMWERKE
WIETA Riglyn-dokument 2022

Hierdie riglyn-dokument is nagevors en saamgestel deur ’n WIETA navorsingspan bestaande uit Jo-Anne Cloete 
en Linda Lipparoni. WIETA bedank hiermee die Wes-Kaapse Departement van Landbou vir die befondsing vir 
die saamstelling van hierdie riglyn-dokument.

Uitleg en ontwerp: Wikus Ferreira, Avante-Garde Suid-Afrika
Vertaling: Leonie De Villiers, De Villiers Taaldienste 

© WIETA 
Wyn en Landbou Etiese Handel Vereniging t/a WIETA
Adres: Grondvloer, Datavoice House, 16 Elektron Straat, Technopark, Stellenbosch, 7600

Kantoornommer: +27 (0)21 - 8800 580
Tolvrye nommer: 0800 627 774
WIETA WhatsApp lyn: 063 766 6548
wieta.org.za

ERKENNINGS



1

MENSEREGTE EN MENSEREGTEOMSIGTIGHEID

KONTEKSTUALISERING VAN DIE GESPREK OOR MENSEREGTE

Die samelewing is toenemend bekommerd oor die impak van besigheidsaktiwiteite op 
menseregte. Maatskappybelanghebbers, wat wissel van werknemers en klante tot vakbonde 
en burgerlike samelewings, beleggers en regerings, verwag en vereis dat maatskappye 
menseregte integreer in hul besigheidspraktyke. Maatskappye het hulself verbind tot inter-
nasionale inisiatiewe soos die VN se Riglynbeginsels oor Besigheid- en Menseregte (UNGP’s), 
asook landspesifieke wetgewende ontwikkelings en beleide wat die inkorporering van 
menseregte in hul besigheidskodes, -beginsels en -beleide verpligtend maak, in ’n poging om 
te reageer op hierdie oproepe.

Internasionale markte en verbruikers is meer ingelig, bewus en beter gekonnekteerd deur 
toegang tot inligting as ooit vantevore. Verbruikers en internasionale kopers is toenemend be-
wus van inherente sosio-ekonomiese geregtigheidsfaktore en die omgewingsimpak van die 
produkte wat hulle verbruik. Internasionale markte vereis progressief meer proaktiewe betrok-
kenheid van handelsmerke in maatskaplike, etiese en omgewingswelstandsinisiatiewe, in lyn 
met die besliste momentum na ’n benadering wat wyer as die oudit strek vir menseregte-risiko-
bestuur.1 Die wynbedryf se maatskaplike werkverrigting is slegs so goed soos die som van al die 
individuele dele in die globale waardeketting. Een swak skakel kan ernstige skade aanrig aan die 
hele stelsel. Ieder en elke speler in die waardeketting moet daarna streef om hul etiese en 
menseregte-standaarde ter wille van werkers, besigheidsreputasie, en die mededingingsmag 
van die Suid-Afrikaanse wynbedryf, te verbeter. 

WIETA was tot op hede sentraal om die bedryf te ondersteun in hul etiese vordering, transfor-
masie en volhoubaarheid. Die doel van hierdie riglyndokument is tweeledig. Eerstens poog die 
dokument om produsente in te lig oor die belangrikheid van menseregte en om produsente op 
hoogte te bring van wetgewende ontwikkelings in internasionale markte wat verband hou met 
menseregte-omsigtigheidsondersoek (HRDD) en die bestryding van gevalle van moderne slaw-
erny en gedwonge arbeid. Tweedens het die dokument ten doel om produsente toe te rus met 
’n beleidshulpmiddelstel en -templaat, soos belyn met die WIETA-Kode en -Standaard, weergawe 
4 (2021), vir die formulering van menseregte en HRDD-bestuursbeleide, -stelsels en -benaderings 
vir die bestuur en verlaging van etiese risiko’s, wat proaktief wyer strek as die afhanklikheid van 
oudits alleen.

Die HRDD-beleidshulpmiddelstel dien as hulpmiddel vir maatskappye om hul rol in die bevorder-
ing en beskerming van menseregte te verstaan en te omarm, en help verder om strategiese 
besluitneming te lei en ondersteun, asook kritieke betrokkenheid en omsigtigheidsonder-
soek-prosesse om werkers se arbeids- en menseregte in maatskappye se wyn- en landbouver-
skaffingskettings te beskerm. 
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WAT IS MENSEREGTE?
Menseregte is basiese universele standaarde gefokus daarop om menswaardigheid en gelykheid 
vir almal te verseker.2 Die idee van menseregte is eweneens eenvoudig en kragtig: dat mense ’n 
onvervreembare reg het om met waardigheid behandel te word.3 Menseregte is inherent in alle 
mense, ongeag hul nasionaliteit, plek van verblyf, geslag, nasionale of etniese herkoms, velkleur, 
geloof, taal of enige ander substantiewe status. Elke individu is geregtig daarop om menseregte 
te geniet sonder diskriminasie.4 Hierdie regte is almal onderling verwant, interafhanklik en on-
verdeelbaar.5

DEEL 1

Menseregte is hoofsaaklik ’n versameling basiese regte en vryhede wat aan elke individu 
in die wêreld behoort. Dit sluit in die reg op lewe, vryheid om nie marteling en ander wrede 
en onmenslike behandeling te ervaar nie, vryheid van spraak, vryheid van assosiasie en 
die regte op gesondheid, opvoeding en ’n voldoende lewenstandaard.6 Hierdie waardes 
word gedefinieer en beskerm deur die wet en erken ons vryheid om keuses te maak oor 
ons lewens en om ons potensiaal as individue te ontwikkel. Die waardes behels om ’n lewe 
te leef wat vry is van vrees, teistering of diskriminasie.7

Een van die maniere waardeur ons die fundamentele waarde van elke individu erken, is deur hul 
menseregte te erken en respekteer. Menseregte kan nooit onteien word nie, al kan dit beperk word 
in lyn met die opvatting dat die mag om regte te kan hê, gepaard gaan met die verpligting om die 
regte van ander te respekteer. 
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WANNEER IS MENSEREGTE GEKONSEPTUALISEER?
Die negentiende en vroeë twintigste eeue was ’n tyd van vooruitgang in maatskaplike vordering, onder 
meer byvoordeeld die verbanning van slawerny, die wydverspreide voorsiening van opvoeding en die 
uitbreiding van siviele en politieke regte.8 Ten spyte van hierdie vooruitgang, het internasionale bed-
rywighede rondom menseregte staties gebly voor die Tweede Wêreldoorlog. 

Die wreedaardighede en menseregteskendings wat plaasgevind het tydens die Tweede Wêreldoorlog 
het wêreldwye konsensus versterk en die beskerming van menseregte ’n globale prioriteit gemaak. 
Die Verenigde Nasies is gevolglik gestig in 1945. Die VN is gestig om vier sleuteldoelwitte te vervul:9 

• om vrede en sekuriteit te verseker

• om ekonomiese ontwikkeling te bevorder

• om die ontwikkeling van internasionale reg te bevorder

• om die waarneming en beskerming van menseregte te verseker.

Die 1948 Universele Verklaring van Menseregte – die VN se grondvesdokument – is gevolglik verorden 
en vorm die hoeksteen van kontemporêre menseregtereg. Die Universele Verklaring is gekodifiseer 
in internasionale reg deur die Internasionale Verbond vir Siviele en Politieke Regte en die Internasio-
nale Verbond oor Ekonomiese, Sosiale en Kulturele Regte, beide verorden in 1966. Elkeen van die 
verbonde is bekragtig deur meer as 150 state.

1948
Universele 

Verklaring van 
Menseregte

1966
Internasionale Verbonde 

vir Siviele en Politieke 
Regte asook Ekonomiese, 
Sosiale en Kulturele Regte

2011
UNGP’s en OECD (Organisasie 

vir Ekonomiese Samewerking en 
Ontwikkeling) se opgedateerde riglyne

2015
VN se Volhoubare 

Ontwikkelingsdoelwitte

2013
OHCHR (VN-kantoor van die hoë 

kommissaris vir menseregte) 
bevestig en verklaar 

institusionele beleggers se 
verantwoordelikhede. 

2017
Organisasie vir 

Ekonomiese Samewerking 
en Ontwikkeling se 

riglyne vir institusionele 
belegger

In die sfeer van menseregte vir werkers, het die Internasionale Arbeidsorganisasie se Deklarasie oor 
Fundamentele Beginsels en Regte by die Werk al die organisasie se lidstate verbind tot vier kategorieë 
van beginsels en regte: vryheid van assosiasie en die reg op kollektiewe bedinging; die beëindiging 
van verpligte/gedwonge arbeid; die verbanning van kinderarbeid; en die beëindiging van diskriminasie 
met betrekking tot indiensneming en beroepe.10 Hierdie kategorieë word gedek deur die ag kernkon-
vensies van die Internasionale Arbeidsorganisasie (ILO). Kollektief vorm hierdie drie internasionale 
raamwerke die Internasionale Handves van Regte en verteenwoordig die minimum verwysingsraam-
werk vir wat die Verenigde Nasies se Riglynbeginsels beskryf as internasionaal erkende menseregte.11 
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HOEKOM IS MENSEREGTE BELANGRIK?
Menseregte is ’n kritieke deel van hoe mense omgaan met ander op alle vlakke van die samelewing. 
Wanneer mense die omvang en belangrikheid van menseregte verstaan, word dit makliker om gereg-
tigheid individueel en kollektief te bevorder en die welstand van die samelewing te verbeter. 
Menseregte dek omtrent elke deel en area van menslike aktiwiteit. Menseregte is relevant tot alle 
individue, nie net diegene wat verdrukking en wanbehandeling in die gesig staar nie. Dit beskerm jou 
in talle areas van jou daaglikse lewe, insluitend:12

• jou reg om jou eie opinies te hê en uit te spreek

• jou reg tot ’n opvoeding

• jou reg tot vryheid van assosiasie

• jou reg om nie mishandel of verkeerdelik gestraf  
te word deur die staat nie.

Menseregte sluit in burgerlike en politieke regte, wat verwys na ’n 
persoon se regte om deel te neem aan die burgerlike en politieke 
lewe van hul keuse in hul gemeenskappe, sonder diskriminasie of 
onderdrukking.13 Hierdie regte sluit in regte en vryhede soos die reg 
om te stem, die reg op privaatheid, vryheid van spraak, vryheid van 
assosiasie en die vryheid om nie gemartel te word nie. Dit sluit voorts 
ekonomiese, sosiale en kulturele vryhede in, wat verband hou met 
’n persoon se reg om te floreer en persoonlik te groei, en om deel te 
neem aan sosiale en kulturele aktiwiteite.14 Hierdie groep regte sluit 
ook in die reg op gesondheid, die reg op ’n gesinslewe en die reg om 
te werk. 
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Deur die Beskerm, Respekteer en Remedieer-raamwerk aan te neem, is ’n maatskappy se minimum 
verantwoordelikheid om alle menseregte te respekteer soos verklaar in die Internasionale Handves 
van Menseregte en die beginsels rakende fundamentele regte uiteengesit in die Internasionale Arbe-
idsorganisasie se Deklarasie oor Fundamentele Beginsels en Regte by die Werk. Dit behels dat maats-
kappye die potensiële negatiewe effekte op mense in ag moet neem en dit moet voorkom en verlaag 
deur menseregte-omsigtigheidsondersoek, insluitend waar impakte deur ’n maatskappy se verhoud-
ings (bv. verskaffers, kontrakteurs, regerings) ter sprake is.17 Kortom, “respek” is die beoogde resulta-
at, en menseregte-omsigtigheidsondersoek is die proses waardeur hierdie resultaat behaal en 
gedemonstreer word.18

Die korporatiewe 
verantwoordelikheid 

om menseregte te 
respekteer

wat die verwagtinge vir 
maatskappye uiteensit 
om positiewe stappe te 
neem om dit te vermy 

om mense se 
menseregte te skend 

deur hul eie aktwiteite 
en deur hul 

besigheidsverhoudings.

Toegang tot 
remediëring 

wat die rol van beide 
state en maatskappye 
duidelik maak om te 
verseker dat diegene 

wie se menseregte 
benadeel is deur 

besigheidsaktiwiteite, 
in staat is om 

effektiewe remediëring 
te bekom.

Die staat se plig om 
menseregte te beskerm

wat die staat se 
bestaande verpligtings 

herbevestig onder 
internasionale 

menseregtereg om 
individue binne hul 

grondgebied of onder hul 
jurisdiksie te beskerm 

teen menseregte-
vergrype, insluitend deur 

derde partye soos 
maatskappye. 

HOE IS MENSEREGTE VAN TOEPASSING OP BESIGHEDE?
Maatskappye se aksies en besluite kan mense se genieting van hul menseregte positief of negatief 
beïnvloed. Maatskappye kan ’n invloed hê op die menseregte van hul werknemers en kontrakwerkers, 
werkers in hul verskaffingskettings, gemeenskappe rondom hul bedrywighede en kliënte, asook eind-
verbruikers van hul produkte of dienste.15 Hulle kan ’n impak hê – direk of deur hul besigheidsver-
houdings – op feitlik die hele spektrum van menseregte.

Die VN se Riglynbeginsels (UNGP) is die grondvesdokument in terme van die onderling verwante 
verhouding tussen besighede en menseregte, en was die eerste internasionaal erkende en gesagheb-
bende raamwerk oor besighede en menseregte. Die UNGP’s omskryf die pligte en verantwoorde-
likhede van maatskappye, wat gebaseer is op 3 pilare:16

BESKERM RESPEKTEER REMEDIEER
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HOE KAN BESIGHEDE MENSEREGTE OORTREE?
Die Riglynbeginsels, tesame met die Universele Verklaring van Menseregte, verklaar spesifiek die 
volgende:

– Die Internasionale Handves van Menseregte en die ILO-Deklarasie verskaf die basiese verwysing-
spunte vir besighede om te verstaan wat menseregte is, hoe hul eie aktiwiteite en besigheidsver-
houdings impakteer op menseregte, en om te verseker dat hulle die risiko van negatiewe impa-
kte op mense voorkom of verlaag.19

– Afhangend van die omstandighede van hul bedrywighede, sal maatskappye moontlik addisionele 
menseregte-standaarde moet oorweeg van mense wat minderbevoorreg, gemarginaliseerd of 
uitgesluit van die samelewing, en daarom veral vatbaar en kwesbaar is vir impakte op en skend-
ing van hulle menseregte, soos kinders, vroue, inheemse bevolkings, mense wat behoort aan 
nasionale, etniese, geloofs- of taalminderhede, of mense met gestremdhede.20

Die bogenoemde afdelings verduidelik in breë trekke die menseregte waarop alle mense geregtig is. 
Wanneer daardie regte nie beskerm word nie of blatant deur besighede verontagsaam word, word 
dit oortree. Menseregte-oortredings, ook bekend as negatiewe menseregte-impakte, kom voor in 
verskeie vorms wat wissel van mensehandel tot onmenslike en uitbuitende arbeidspraktyke. Gevol-
glik het die maniere waarop maatskappye besigheid doen, asook die bestedingskeuses wat deur 
verbruikers gemaak word, beduidende gevolge vir menseregte. Groter verbruikersbewustheid en 
wetgewing wat meer korporatiewe deursigtigheid verpligtend maak, veral onder verskaffingskettings, 
is deurslaggewend om hierdie ongeregtighede te verbeter.

’n Negatiewe menseregte-impak wat voortspruit uit belangrike menseregte-risiko’s onder verskaffing-
skettings, vind plaas wanneer ’n aksie die kapasiteit van ’n individu om sy of haar menseregte te ge-
niet, in gevaar stel, verwyder of verminder.

Verskeie elemente is belangrik in hierdie definisie:21

• Negatief: beswaard, gevaarlik, verwyder of verminder ’n individu of groep individue se 
kapasiteit om hul menseregte te geniet;

• Aksie: die aktiwiteit (of gebrek aan aktiwiteit deur weglating)) van die besigheid of een van 
die besigheid se besigheidsverhoudings wat lei of bydra tot ’n impak;

• ’n Individu: iemand wat geaffekteer is of skade gely het (waarna die Riglynbeginsels verwys 
het as “potensieel geaffekteerde belanghebbers”);

• Menseregte: die impak is op ’n internasionaal erkende mensereg of -regte.

• Belangrike menseregte-risiko’s: Daardie menseregte wat vatbaar is vir die ernstigste 
negatiewe impakte deur ’n maatskappy se aktiwiteite of besigheidsverhoudings.
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HOE DIE WIETA-KODE & -STANDAARD MET DIE VOL-
HOUBARE ONTWIKKELINGSDOELWITTE SKAKEL

BEHUISING
GEEN KINDERARBEID 

EN BESKERMING 
VAN JONG WERKERS

VEILIGE EN GESONDE 
WERKSOMGEWING

GEEN ONBILLIKE 
DISKRIMINASIE

BILLIKE VERGOEDING 
EN VOLHOUBARE 
LEWENSBESTANE

BILLIKE 
BEHANDELING

BILLIKE 
WERKSURE

GEREELDE 
INDIENSNEMING

BESTUURSTELSELS

MAATSKAPLIKE 
VERANTWOORDE-

LIKHEID EN 
GEMEENSKAPS-
ONTWIKKELING

GEEN 
GEDWONGE 

ARBEID

VRYHEID VAN 
ASSOSIASIE

OMGEWINGSBESTUUR

GEEN 
ARMOEDE

NUL 
HONGER

GOEIE 
GESONDHEID 
EN WELSTAND

KWALITEIT 
OPVOEDING

GESLAGSGELYKHEID

SKOON 
WATER EN 
SANITASIE

ORDENTLIKE WERK EN 
EKONOMIESE GROEI

VERMINDERDE 
ONGELYKHEDE

VOLHOUBARE STEDE 
EN GEMEENSKAPPE

VERANTWOORDELIKE 
VERBRUIK EN 
PRODUKSIE

VREDE, 
GEREGTIGHEID 
EN STERK 
INSTELLINGS

VENNOOTSKAPPE 
VIR DIE DOELWITTE
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MODERNE SLAWERNY AS MENSEREGTE-OORTREDING
Een van die mees prominente vorms van menseregte-oortredings in globale waardekettings is mod-
erne slawerny. Moderne slawerny manifesteer op verskeie maniere regoor globale verskaffingsket-
tings. Moderne slawerny neem verskillende gedaantes aan, wat wissel van dwang in die vorm van 
skuldbinding, finansiële druk, terughouding van identifikasie-dokumente of nadelige leningsooreen-
komste wat werknemers in ’n voortdurende siklus van arbeidsgebondenheid plaas om skulde uit 
lenings terug te betaal.22

Alhoewel moderne slawerny nie gedefinieer word in die reg nie, word dit gebruik as ’n sambreelterm 
wat praktyke dek soos gedwonge arbeid, skuldbinding, gedwonge huwelik, mense- en arbeidshandel. 
In wese verwys dit na situasies van uitbuiting waar mense nie hul situasie kan weier of verlaat nie, 
weens dreigemente, geweld, dwang, misleiding en/of misbruik van mag.23

Volgens die Internasionale Arbeidsorganisasie (ILO), is meer as 24 miljoen mense wêreldwyd slagoffers 
van moderne slawerny.24 Van hierdie mense word 16 miljoen uitgebuit in die private sektor, gekoppel 
aan die verskaffingskettings van die internasionale besighede wat ons goedere en dienste verskaf.25 

Moderne slawerny bestaan in alle stadiums van die verskaffingsketting, van die oes van rou materiale 
soos byvoorbeeld vrugte, blomme, suikerriet of katoen, tot die vervaardiging van goedere soos elek-
tronika, geblikte produkte, blomrangskikkings, wyn, klere, en by die latere stadiums van verskeping 
en lewering aan verbruikers. 

Wêreldwyd kom moderne slawerny die algemeenste voor 
op die Afrika-kontinent, aangesien 7.6 per 1 000 mense 
geklassifiseer kan word as vasgevang in een of ander 

vorm van moderne slawerny.26 
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'n Beter begrip van gedwonge arbeid

Intimidasie of

dreigemente

Die globale storie

Wêreldwyd is landbou 'n
hoërisikosektor vir gedwonge
arbeid

landbouwerkers werk
in gedwonge arbeid-
toestande

1  in 10 

248 700 
mense in die RSA leef in
toestande van gedwonge &
gebonde arbeid en
mensehandel

5% 
van hierdie
mense werk in
landbou

Hoe herken ons gedwonge arbeid?

Werkers word

gedwing om

buitensporige oortyd

te werk

Besithouding van ID-

dokumente

Beperking van

werknemers se

bewegings

Uitbuiting van

kwesbare

werknemers

Neem van betaling in

ruil vir

werksaanbieding

Mishandeling

van werkers

Boetes of onwettige

aftrekkings

Seksuele

uitbuiting

Buitensporige skuld

aangegaan by

plaaswinkels, deur

lenings of verblyf

Misleiding van

werkers om diens te

aanvaar

Whatsapp no: 
 063 766 6548

 info@wieta.org.za
 www.wieta.org.za

24 miljoen
mense rondom
die wêreld is
slagoffers van
gedwonge arbeid

Bron: Global Slavery Index 2016 

En plaaslik...
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GEDWONGE ARBEID AS ‘N VORM VAN  
MODERNE SLAWERNY
Gedwonge arbeid is een van die algemeenste vorms van moderne slawerny in globale land-
bou-waardekettings. Sulke arbeid kan verstaan word as werk wat nie-vrywillig uitgevoer word en onder 
die dreigement van enige straf. Dit verwys na situasies waarin persone wat betrokke is by die verskaf-
fingsketting van materiale en produkte, gedwing word om te werk deur geweld of intimidasie te 
gebruik, of deur meer subtiele middele soos gemanipuleerde skuld, terughouding van identiteitsdo-
kumente of dreigemente van veroordeling of aanmelding by immigrasie-owerhede.27

Landbou word beskou as ’n hoërisiko-sektor vir gedwonge arbeid en moderne slawerny, aangesien 
dit swaar steun op groot getalle mense wat in diens geneem word as seisoens- en migrantewerkers, 
asook die gebruik van tydelike indiensnemingsdienste (voorheen bekend as arbeidsmakelaars) wat 
die dienste van werkers uitkontrakteer. Voorbeelde van gedwonge arbeid in landbou sluit in waar 
werkers geld moet betaal aan ’n toesighouer in ruil vir ’n werk. Of ’n seisoenswerker wat sy/haar 
ID-dokument moet oorhandig aan die plaaseienaar vir ‘veilige bewaring’, en dit slegs terugontvang 
wanneer die kontrak voltooi is.

Wêreldwye skattings dui aan dat 11% van volwassenes wat uitgebuit word via gedwonge arbeid, in 
die landbousektor werksaam is.28 In die Suid-Afrikaanse konteks, word daar beraam dat 248 700 
mense, wat 0.45% van die bevolking verteenwoordig, in toestande van moderne slawerny leef.29 5% 
van hierdie individue werk na raming in die landbousektor, wat gelykstaande is aan net onder 12 500 
mense.30

’N PERSOON HOEF NIE IN BOEIE EN 
KETTINGS TE WEES OM IN TE PAS 
BY DIE BESKRYWING VAN ’N 
HEDENDAAGSE MODERNE SLAAF 
NIE. IEMAND WAT IN SLAWERNY VERKEER MAG DALK:31 

1 blyk om onder die beheer te wees van iemand anders en huiwerig om 
met ander mense in aanraking te kom

2 nie enige persoonlike identifikasie by hulle hê nie

3 min persoonlike besittings hê, dieselfde klere elke dag dra of klere dra 
wat ongeskik is vir werk

4 nie in staat wees om vrylik rond te beweeg nie

5 huiwerig wees om met vreemdelinge te praat of met die owerhede

6 bang of afgetrokke lyk, of tekens toon van fisieke of sielkundige 
mishandeling. 
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MENSEREGTE-OMSIGTIGHEIDSONDERSOEK
Ondanks die onvervreembare en universele aard van menseregte, en die verpligtinge opgelê aan 
besighede om hierdie regte te beskerm en respekteer, is menseregte-oortredings ’n herhalende re-
aliteit.

Die volgende afdeling sal ’n uiteensetting gee van wat HRDD is en hoe dit besighede kan help om 
belangrike menseregte-risiko’s en -oortredings in die vorm van moderne slawerny en gedwonge arbeid 
te verlaag en te elimineer. Hierdie afdeling sal afeindig met ’n teoretiese oorsig van nasionale wetge-
wende raamwerke wat ten doel het om moderne slawerny en gedwonge arbeid te verlaag en uit te 
wis deur HRDD.

WAT IS MENSEREGTE-OMSIGTIGHEIDSONDERSOEK?
Die konsep van menseregte-omsigtigheidsondersoek (HRDD) is sentraal tot die tweede pilaar van die 
UNGP’s. Die UNGP het HRDD gekonseptualiseer as ’n kern bestuurshulpmiddel vir maatskappye om 
hul verantwoordelikheid om menseregte te respekteer, na te kom.32 HRDD is ’n proses – of ’n stel 
prosesse – wat alle maatskappye behoort te implementeer ten einde te identifiseer, voorkom, verlaag 
en verantwoording doen oor die manier waarop hulle potensiële en werklike nadelige menseregte-im-
pakte hanteer waarby hulle moontlik betrokke mag wees.33

Tradisionele omsigtigheidsondersoek het ten doel om firmas self te beskerm teen verskillende tipes 
risiko in hul bedrywighede. HRDD fokus in teenstelling daarop om werklike of potensiële slagoffers 
teen gevaar te beskerm van nadelige menseregte-impakte wat deur besighede en hul verskaffings-ket-
tings veroorsaak word. HRDD is fundamenteel verskillend van hoe tradisionele omsigtigheids-onder-
soek gekonseptualiseer word in besigheid. Die UNGP spesifiseer dat omsigtigheidsondersoek “deur-
lopend, proaktief en reaktief moet geskied, toegepas moet word met buigsaamheid en behoort nie 
te lei tot ’n afmerkboksie-benadering by besighede nie”.34

Op die korporatiewe vlak, verwag die UNGP-raamwerk van maatskappye om omsigtigheidsondersoek 
om te skakel na konkrete beleide, strukture en prosesse. Die verantwoordelikheid vir menseregte is 
geldig vir die hele waardeketting van ’n maatskappy, onafhanklik en ongeag van waar die oortredings 
plaasvind (eie fabriek, direkte verskaffers, subkontrakteurs ens.).
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INTERNASIONALE RAAMWERKE RAKENDE HRDD
Die konsep van HRDD soos gekonseptualiseer deur die UNGP, is geïnkorporeer in verskeie internasi-
onale norme, standaarde en instrumente soos die Organisasie vir Ekonomiese Samewerking en 
Ontwikkeling se Riglyne vir Multinasionale Ondernemings (OECD-riglyne vir MNO), die Volhoubare 
Ontwikkelingsdoelwitte (SDG’s) en die ILO se Drieparty-Deklarasie van Beginsels rondom multinasio-
nale ondernemings en sosiale beleid.

Voor die nasionale wetgewende raamwerke oorsee bespreek word, is dit nodig om die omvang van 
die internasionale wetlike raamwerke relevant tot verskaffingsketting-omsigtigheidsondersoek vanu-
it ’n menseregte-perspektief te verstaan. 

Die Volhoubare  
Ontwikkelingsdoelwitte (2015)41 

Die Volhoubare Ontwikkelingsdoelwitte of SDG’s is ’n 
versameling van 17 interverwante globale doelwitte wat 
ontwerp is om ’n “bloudruk te wees om ’n beter en meer 
volhoubare toekoms vir almal te behaal”.42 Die SDG’s is in 
2015 opgestel deur die Verenigde Nasies se Algemene 
Vergadering en is geoormerk om teen 2030 behaal te 
word. Die SDG’s en die idee van volhoubare ontwikkeling 
vereis gesamentlike pogings tot die bou van ’n inklusiewe, 
volhoubare en veerkragtige toekoms vir mense en die 
planeet. Vir volhoubare ontwikkeling om behaal te word, 
is dit deurslaggewend om drie kernelemente te harmoni-
seer: ekonomiese groei, sosiale insluiting en omgewings-
beskerming.43 Hierdie elemente is interverwant en almal 
kritiek vir die welstand van individue en samelewings. Die 
hantering van moderne slawerny in landbou-waarde-
kettings deur HRDD kan ’n beduidende bydrae lewer tot 
die bevordering van werkers se menseregte en help om 
die speelveld gelyk te maak in lyn met die SDG’s, veral SDG 

5, 8, 10, 16 en 17. 

UNGP oor Besigheid en 
Menseregte (2011)35

HRDD onder die UNGP word ondersteun 
deur die beginsels van ‘beskerm’, ‘respek’ 
en ‘remediëring.36 Binne die debatte oor 
besigheid en menseregte, het HRDD on-
langs aansienlike traksie gekry in inter-
nasionale beleidsdebatte omdat dit ’n 
komplekse debat in ’n beperkte aantal 
beginsels vasvang, en terselfdertyd ’n 
operasionele raamwerk bied bestaande uit 
32 riglynbeginsels, wat omgeskep kan 
word in kontrete riglyne vir spesifieke 

sektore van die ekonomie.37

OECD-riglyne vir MNO’s (2011)38 
Die OECD-riglyne behoort gesien te word as gedetailleerde 
aanbevelings vir verantwoordelike besigheidsoptrede 
deur regerings teenoor hul eie MNO’s. Dit is nie-bindende 
beginsels en standaarde, en vervat die volgende 
onderwerpe: indiensneming en industriële verhoudinge, 
omgewing, inligtingsopenbaarmaking, bestryding van 
omkopery, verbruikersbelange, wetenskap en tegnologie, 
kompetisie en belasting.39 Op die nasionale vlak, word die 
OECD-riglyne operasioneel gemaak deur die struktuur van 
nasionale kontakpunte (NKP), wat ’n rol het in die 
bevordering van die riglyne, asook om op te tree as ’n 
konflikresolusie-forum. Die mees onlangse weergawe van 
die riglyne gee ’n prominente plek aan die UNGP’s, die 
konsep van omsigtigheidsondersoek, en die opgradering 

van die rol van die NKP’s. 

ILO-Drieparty-Deklarasie van 
Beginsels rondom Multinasionale 
Ondernemings en Sosiale Beleid 

(2017)40 
Die MNO-deklarasie is meer as 40 jaar 
terug aangeneem, maar het sedertdien 
verskeie wysigings gehad met die laaste 
een in Maart 2017. Dit is ook nie-bindend, 
maar universeel toepasbaar op alle lidstate 
van die ILO en alle ondernemings. Dit is 
gebaseer op die ILO se kern arbeidstand-
aarde en verskaf leiding oor kwessies van 
indiensneming, opleiding, werks- en 
leeftoestande, industriële verhoudinge 
asook algemene beleide. Die jongste 
weergawe plaas groter klem op globale 
verskaffingskettings en is eksplisiet oor die 
verpligting van MNO’s om HRDD uit te 
voer, vryheid van assosiasie te verseker en 

sosiale dialoog te ondersteun.

Die volgende wetlike raamwerke vorm die fondament van internasionale HRDD:
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INTERNASIONALE WETGEWENDE RAAMWERKE
Die verspreiding van nasionale wetgewende ontwikkelings rondom menseregte, omsigtigheids-onder-
soek en die korporatiewe plig om menseregte te beskerm en te respekteer, en gevalle van 
menseregte-oortredings te remedieer, het die kollig geplaas op hoe besighede HRDD kan inkorporeer 
in hul besigheidsmandate en -beleide. Die volgende afdeling gee ’n opsommende assessering van die 
belangrikste inligting rakende verskeie lande se wetgewende ontwikkelings. 

Doel van die wetgewing:
Duitsland se Wet op Omsigtigheidsondersoek in 
Verskaffingskettings (“die Wet”) skep ’n bindende 
verpligting vir besighede om omsigtigheids-onder-
soek-prosedures wat verband hou met mense-
regte en omgewingsbeskerming in hul verskaff-
ingskettings te vestig, implementeer en op te 
dateer. Dit stel ook verpligte verslagdoening 
bekend oor nakoming met die omsigtighe-
ids-ondersoek-verpligtinge, en strawwe vir nie-na-
koming. 

Ingevolge die Wet behels ’n verskaffingsketting al 
die stappe in Duitsland en oorsee (maatskappye 
se eie besigheidsbedrywighede; direkte en indi-
rekte verskaffers) wat benodig word om ’n maats-
kappy se produkte te vervaardig en dienste te 
verskaf – dit begin by die onttrekking van rou 
materiale en eindig by die lewering aan die eind-
kliënt.45 Hierdie vereistes van die Wet op Verskaf-
fingskettings is slegs van toepassing op indirekte 
verskaffers indien ’n maatskappy “gestaafde ken-
nis” van menseregte- of omgewingsoortredings 
op hierdie vlak inwin. Volgens die verduidelikende 
memorandum van die Wet, word finansiële dien-
ste ook gedek deur die Wet, omdat verdere pro-
duksieprosesse geaktiveer word deur die inves-
tering van ’n groot bedrag of groot lening wat 
toegestaan word.46

Die Wet plaas beduidende verpligtinge op maats-
kappye wat hul produkte en dienste verkry deur 
verskaffingskettings uit ontwikkelende en ontlui-
kende lande en dit in Duitsland verkoop, om na-

komend te wees met menseregte- en omgewing-
standaarde en stel hierdie maatskappye bloot aan 
ernstige aanspreeklikheid in die geval van oor-
tredings.

Status: 
Die Wet sal in werking tree op 1 Januarie 2023 
(aangeneem Junie 2021).

Maatskappye in omvang:
Die Wet is van toepassing op maatskappye wat 
bedryf word in Duitsland, insluitend: 

• Maatskappye met hoofkantore in Duitsland

• Duitse filiale van multinasionale maatskap-
pye

• Multinasionale maatskappye met kantore 
in Duitsland

• Duitse maatskappye wat dien as Duitse 
“middelpunt” of houermaatskappye van die 
Duitse of Europese aktiwiteite van ’n 
buitelandse ouermaatskappy. 

Daar is geen minimum drempel op jaarlikse ver-
dienste of balansstaattotaal nie, en die hoof inslu-
itingskriteria is die aantal werknemers: 

• Met aanvang 2023, word maatskappye wat 
3,000 of meer mense in diens neem, geaf-
fekteer; 

• Met aanvang 2024, word die omvang van 
die Wet uitgebrei om maatskappye in te 
sluit met 1,000 of meer werknemers. 

DUITSLAND SE WET OP OMSIGTIGHEIDSONDERSOEK IN 
VERSKAFFINGSKETTINGS:44 
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Let daarop dat die aantal werknemers vir hierdie 
berekening werknemers van filiale insluit, en 
werknemers gesekondeer na die buiteland.

Hoofverpligtinge van die Wet:47

Die vereistes wat maatskappye moet nakom is 
opgedeel in vlakke volgens die verskillende stadi-
ums binne die verskaffingsketting: 

• die maatskappy se eie besigheidsbedry-
wighede, 

• direkte verskaffers, 

• indirekte verskaffers 

En gebaseer op: 

• die tipe en omvang van die besigheidsakti-
witeit, 

• die mate van invloed wat die maatskappy 
het op die een wat direk die oortreding 
pleeg, 

• die tipies verwagte ernstigheid van die 
oortreding

Waar werklike of potensiële menseregte-risiko’s 
direkte verskaffers in die verskaffingsketting im-
pliseer, moet maatskappye die volgende maat-
reëls implementeer:48 

• ’n Beleidsverklaring optrek en aanneem oor 
die respektering van menseregte. 

• ’n Risiko-analise uitvoer: deur prosedures 
te implementeer vir die identifikasie van 
nadelige menseregte-impakte. 

• Deelname aan risiko-bestuur (insluitend 
remediërende maatreëls) om potensiële 
negatiewe menseregte-impakte te voor-
kom. 

• Vestig ’n griefmeganisme.

• Implementeer deursigtige openbare ver-
slagdoening. 

In die geval van ’n oortreding van regte, moet ’n 
maatskappy onmiddellik stappe neem om die 
situasie te remedieer in hul eie area van be-
sigheid, stappe wat noodwendig die oortreding 
sal beëindig. Daarbenewens moet die maatskap-
py ook verdere voorkomende maatreëls bekend-
stel. 

Indien die maatskappy nie in staat is om die oor-
treding te beëindig in die geval van ’n direkte 
verskaffer in die afsienbare toekoms nie, moet dit 
’n konkrete plan saamstel om die probleem te 
minimaliseer en vermy. 

Waar werklike of potensiële menseregte-risiko’s 
indirekte verskaffers in die verskaffingsketting 
impliseer: 

• In hierdie geval is die omsigtigheidsonder-
soek-verpligtinge slegs van toepassing soos 
die omstandighede toelaat. 

• Indien die maatskappy uitvind van ’n 
moontlike oortreding deur ’n indirekte 
verskaffer, moet dit onmiddellik: 

• ’n Risiko-analise uitvoer, 

• ’n Strategie implementeer om die probleem 
te minimaliseer en vermy, 

• Die toepaslike voorkomingsmaatreëls 
behoorlik in werking stel teenoor die party 
wat die oortreding pleeg.

Omgewingsomsigtigheidsonder-
soek-voorsienings:
In teenstelling met, byvoorbeeld, die VK se Wet op 
Moderne Slawerny, wat primêr fokus op 
menseregte, brei Duitsland se nuwe wet omsig-
tigheidsondersoek-verpligtinge uit na sekere 
omgewingsrisiko’s wat die beskerming van mens-
like gesondheid vereis. Dit sluit in: 

• verbod op skadelike impakte op grond

• waterbesoedeling

• lugbesoedeling

• skadelike geraasemissies

• oormatige waterverbruik. 

Strawwe en aanspreeklikheid vir 
nie-nakoming:49 

• Nakoming met die wet sal gemonitor word 
deur die Federale Kantoor vir Ekonomiese 
Aangeleenthede en Uitvoerbeheer. 

• Individue geaffekteer deur werklike of poten-
siële menseregte-oortredings sal in staat 
wees om klagtes direk by hierdie owerheid te 
lê. 

• Gebrek aan nakoming met die omsigtigheid-
sondersoek-verpligtinge sal gepenaliseer 
word met boetes van tot EUR 800,000 (R13.2 
miljoen) of tot 2%-omset (vir maatskappye 
met ’n gemiddelde globale omset wat EUR 
400 miljoen [R6.6 miljard] oorskry). 

• Indien ’n potensiële boete EUR 175,000 (R2.8 
miljoen) oorskry, kan die oortredende maats-
kappy verbied word om publieke kontrakte in 
Duitsland te wen vir tot drie jaar.
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Doel van die wetgewing:51 
Die Noorweegse Parlement het die Wet op Deur-
sigtigheid deurgevoer in Junie 2021 met die doel 
om maatskappye se respek vir fundamentele 
menseregte en billike werkstoestande in die pro-
duksie van goedere en dienste te bevorder, en 
om te verseker dat die algemene publiek toegang 
het tot inligting oor hoe maatskappye oortredings 
en skendings van fundamentele menseregte en 
billike werkstoestande hanteer. Die Wet op Deur-
sigtigheid het ten doel om ’n gemeenskaplike 
standaard te verskaf en die wetlike verpligtinge 
vir maatskappye strenger te maak om nakomend 
te wees met beide die UNGP en OECD se Riglyne 
vir Multinasionale Maatskappye. 

Status:
In effek vanaf 1 Junie 2022.

Maatskappye in omvang:
Die Wet dek alle groot maatskappye (d.i., pub-
lieke beperkte maatskappye, genoteerde maat-
skappye en ander rekeningkunde entiteite) 
gevestig in Noorweë, asook buitelandse maats-
kappye wat produkte en dienste verkoop in Noor-
weë. Die wet gebruik die Norweegse Wet op Re-
keningkunde om maatskappygrootte te definieer. 
Maatskappye wat minstens twee van die volgen-
de drie kriteria nakom, word deur die wet gedek:

• 50 voltydse werknemers (of ekwivalente 
jaarlikse “persoon”-ure) 

• ’n Jaarlikse omset van minstens NOK 70 
miljoen (R116 miljoen of Amerikaanse 
$7.94 miljoen) 

• ’n Balansstaatbalans van minstens NOK 35 
miljoen (R58.8 miljoen of Amerikaanse 
$3.97 miljoen)

Berekeninge verskaf deur die ministerie wys dat 
die wet ongeveer 8 800 maatskappye sal dek.52 
Maatskappye sal menseregte-omsigtigheid-
sondersoekaktiwiteite op hul bedrywighede en 
hele verskaffingsketting, insluitend besigheids-

vennote, moet uitvoer – “enige party in die ketting 
van verskaffers en subkontrakteurs… “van die rou 
materiaal-stadium tot klaar eindproduk”, volgens 
die huidige konsepweergawe van die wet.53 Dit 
beteken dat hulle stappe sal moet neem om oor-
tredings van menseregte of billike werks-toe-
stande te identifiseer, hanteer, voorkom en bep-
erk – ofskoon dit potensiële of werklike impakte 
is. Hulle moet pogings verskaf of saam-werk met 
pogings om remediëring te verskaf vir enige oor-
tredings. 

Die Wet vereis ook van maatskappye om verslag 
te doen oor al hierdie aktiwiteite en hierdie inlig-
ting beskikbaar te maak op hul korporatiewe 
webtuistes, en so deursigtigheid te bevorder. 
Maatskappye sal wetlik verplig wees om te 
reageer op versoeke vir inligting van lede van die 
publiek oor die risiko’s verbonde aan menseregte 
en billike werkstoestande in hul bedrywighede, 
en hul verwante omsigtigheidsondersoek-akti-
witeite.54 

Die Wet is beperk tot fundamentele menseregte 
en billike werkstoestande. Dit is belangrik om te 
let dat die OECD-Riglyne vir Multinasionale On-
dernemings meer as dit insluit (byvoorbeeld: die 
besigheid se impak op die eksterne om-gewing, 
die stryd teen omkopery ens.), en hierdie voor-
waardes moet steeds in aanmerking geneem 
word ten einde volledig nakomend te wees met 
die OECD-Riglyne vir Multinasionale Onder-
nemings.55 

Hoofverpligtinge van die Wet:
Die maatskappye wat onderhewig is aan die Wet 
op Deursigtigheid sal omsigtigheidsonder-
soek-assesserings rondom fundamentele mense-
regte en billike werkstoestande moet uitvoer en 
publiseer:56 

• Die maatskappye gedek deur die Wet op 
Deursigtigheid sal deur middel van omsig-
tigheidsondersoek-assesserings ’n oorsig 
kry van die gevolge wat hul besigheid, 
verskaffingskettings en besigheidsvennote 

NOORWEË SE WET OP DEURSIGTIGHEID:50 
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het op fundamentele menseregte en 
werkstoestande.

• Die assesserings moet gereeld uitgevoer 
word en in proporsie wees met die grootte 
van die maatskappy, die aard van die 
maatskappy, die konteks waarin die maats-
kappy bedryf word en die ernstigheid en 
waarskynlikheid van negatiewe gevolge vir 
basiese menseregte en billike werkstoe-
stande.

• Dit behels dat die maatskappy die risiko 
van ’n negatiewe impak op menseregte en 
billike werkstoestande moet ondersoek en 
bestuur. Die assessering gemaak sal uit-
gevoer word in ooreenstemming met die 
OECD-Riglyne vir Multinasionale Onder-
nemings.

• Die maatskappye onderhewig aan die Wet 
op Deursigtigheid sal inligting verskaf op 
versoek van die algemene publiek.

• Die algemene publiek (byvoorbeeld ver-
bruikers en beleggers) word deur die 
inligtingsplig verseker van oopheid en insig 
in die maatskappy se werk ter nakoming 
van fundamentele menseregte en billike 
werkstoestande. 

• Die plig om inligting te verskaf is nie ab-
soluut nie, en die maatskappy het ’n sekere 
reg om versoeke vir inligting af te keur. 
Indien die versoek egter geregverdig is 
volgens die wet, moet die maatskappy die 
inligting versoek verskaf binne ’n redelike 
tyd en nie later nie as drie weke nadat die 
versoek om inligting ontvang is. Indien die 
hoeveelheid of tipe inligting versoek dit 
disproporsioneel moeilik maak om binne 
drie weke op die versoek te reageer, moet 
die inligting verskaf word binne twee 
maande vanaf ontvangs van die versoek.

Strawwe en aanspreeklikheid vir 
nie-nakoming:
Die Noorweegse Verbruikersagentskap is ’n plig 
opgelê om leiding te verskaf, en is die publieke 
liggaam wat sal waarneem dat die pligte in die 
Wet op Deursigtigheid nagekom word.

Die Noorweegse Verbruikersagentskap het ook 
die gesag om bevele en verbodsbesluite uit te 
reik, asook om bindende boetes uit te reik vir 
nie-nakoming van bevele/besluite, en om ’n oor-
tredingsfooi op te lê. Hierdie boetes en bevele is 
nog nie gedefinieer nie. 
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Doel van die wetgewing:57

Die Wet op Kinderarbeid-omsigtigheidsonder-
soek het ten doel om deursigtigheid rondom 
menseregte in globale verskaffingskettings te 
verhoog, die voorkoms van kinderarbeid te ver-
laag, en Nederlandse verbruikers in staat te stel 
om produkte en dienste te koop wat vry van kin-
derarbeid is. Dit is soortgelyk aan korporatiewe 
menseregte-omsigtigheidsondersoekwette in 
ander lande (VK, Frankryk, Australië), en plaas die 
verantwoordelikheid op besighede om hul ver-
skaffingskettings te ondersoek, gevalle van kin-
derarbeid te identifiseer, en stappe te neem om 
dit te elimineer en te voorkom.

Die nuwe Nederlandse wetgewing verplig maats-
kappye om ondersoek in te stel of hulle goedere 
of dienste geproduseer is met gebruik van kin-
derarbeid, en om ’n plan te formuleer om kinder-
arbeid in hul verskaffingskettings te voorkom 
waar dit aangetref word. Daar is beduidende 
administratiewe boetes en kriminele strawwe vir 
nie-nakoming. Die Wet lê ook ’n verslagdoen-
ing-verpligting op. 

Die Wet is van toepassing op alle maatskappye 
wat goedere of dienste verkoop aan Nederlandse 
verbruikers, ongeag waar die maatskappy geba-
seer of geregistreer is, met geen vrystellings vir 
wetlike vorm of grootte nie. Die Wet definieer 
verbruikers as natuurlike persone of wetlike en-
titeite wat goedere of dienste gebruik, verbruik of 
aankoop. Beide maatskappye wat geregistreer is 
in Nederland en maatskappye van oorsee wat 
goedere en dienste lewer aan Nederlandse ver-
bruikers is onderhewig aan die Wet. Hierdie 
maatskappye sal verplig wees om omsigtigheid-
sondersoek rakende kinderarbeid uit te voer en 
’n verklaring uit te reik aan ’n toesighoudende 
owerheid, wat verklaar dat hulle risiko’s van kin-
derarbeid in hul bedrywighede en verskaffing-
skettings ondersoek het.58 

Vir die doeleindes van die wet, word kinderarbeid 
gedefinieer as enige vorm van werk uitgevoer 

deur persone onder die ouderdom van 18 jaar, 
met verwysings na die Ergste Vorms van Kinder-
arbeid-Konvensie (1999) en die Minimum Ouder-
dom-Konvensie (1973). Die wet vereis dat maats-
kappye omsigtigheidsondersoek uitvoer om te 
bepaal of daar ’n “redelike vermoede” is dat hul 
produk of diens kinderarbeid behels. 

Status:
Die amptelike effektiewe datum vir die wet is nog 
nie vasgestel nie, maar daar word verwag dat dit 
in 2022 in werking sal tree. 

Maatskappye in omvang:59 
Die wet is van toepassing op maatskappye wat 
goedere of dienste verkoop aan die Nederlandse 
mark. Dit sluit in: 

• Maatskappye wat geregistreer is buite 
Nederland

• Besighede wat goedere en dienste aanlyn 
verkoop aan die Nederlandse mark 

• Verskaffers van goedere en dienste aan 
Nederlandse wetlike entiteite (met die 
moontlike uitsondering van vervoerverskaf-
fers).

Hoofverpligtinge van die Wet
Die ondersoek moet gebaseer word op bronne 
wat “redelik kenbaar en konsulteerbaar is”. Indien 
die ondersoek die vermoede na die lig bring, 
moet die maatskappy ’n aksieplan ontwikkel en 
implementeer om die situasie te remedieer en 
kinderarbeid uit hul verskaffingsketting te elimi-
neer.

Ses maande na die wet in werking tree, moet 
maatskappye onderhewig aan die Nederlandse 
Wet op Kinderarbeid-omsigtigheidsondersoek ’n 
verklaring publiseer en voorlê wat bevestig dat 
hulle omsigtigheidsondersoek rondom kinderar-
beid in hul verskaffingsketting uitgevoer het. Tans 
maak die wet geen vereiste vir gereelde verslag-

DIE NEDERLANDSE WET OP KINDERARBEID-OMSIGTIG-
HEIDSONDERSOEK
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doening nie (in teenstelling met die VK se Wet op 
Moderne Slawerny, wat jaarlikse verklarings 
vereis).

Strawwe en aanspreeklikheid vir 
nie-nakoming:60 
Administratiewe boetes word oorweeg bv. in 
gevalle waar verklarings nie voorgelê word nie of 
wanneer die maatskappy versuim om die 
negatiewe impak te remedieer/nie die instruksies 
volg wat opgelê is deur die bevoegde owerheid 
nie. Indien daar bevind word dat ’n maatskappy 
dieselfde oortreding gepleeg het binne ’n tyds-
bestek van vyf jaar, en die maatskappy bestuur 
word deur dieselfde direkteur(e), sal die verant-
woordelike direkteur kriminele vervolging en 
sanksies in die gesig staar.

’n Reguleerder word aangestel (tans, die Neder-
landse Owerheid vir Verbruikers en Markte) om 
die implementering van die nuwe wet te oorsien. 
Dit sal die korporatiewe menseregte-omsigtighe-
idsondersoek-verklarings publiseer in ’n aanlyn 
publieke register en klagtes bemiddel wat ver-
band hou met kinderarbeid. Slagoffers, verbrui-
kers en ander belanghebbers kan klagtes lê teen 
maatskappye by die reguleerder, insluitend be-
wyse van nie-nakoming. Die klagtes word dan 
aangestuur na die oortredende maatskappy, wat 
ses maande het om die kwessie op te los. Indien 
die maatskappy versuim om dit te doen, sal die 
reguleerder die kwessie direk hanteer en ’n wetlik 
bindende aksieplan voorskryf aan die maatskap-
py.

EUROPESE UNIE MHREDD-DIREKTIEF  
(VERPLIGTE MENSEREGTE- EN OMGEWINGSOMSIGTIGHEIDSONDERSOEK)61 

Doel van die wetgewing: 
Die mHREDD is ’n uitbreiding en aanvulling van 
die 2016 EU Nie-Finansiële Verslagdoeningsdirek-
tief. Die doel van die wetgewing is om die deur-
sigtigheid van die sosiale en omgewingsinligting 
verskaf deur besighede in die EU (insluitend inlig-
ting wat verband hou met mensehandel), te ver-
beter. 

Status: 
Werk is steeds onderweg. Die doel van die EU-Di-
rektief word weerspieël in wetgewing binne 
EU-lidstate soos genoem in hierdie dokument.

Maatskappye in omvang:62 

Die Direktief is van toepassing op beide EU- en 
nie-EU-entiteite. Twee tipes EU geïnkorporeerde 
maatskappye word gedek: 

• maatskappye met meer as 500 werkne-
mers en ’n netto jaarlikse omset wat €150 
miljoen (R2.48 biljoen) oorskry;

• Maatskappye met meer as 250 werkne-
mers en ’n netto jaarlikse omset wat €40 
miljoen oorskry (R661 miljoen) (medium 
kapitaal-firmas), waar ten minste helfte van 
daardie omset gegenereer word uit sekere 
hoëimpaksektore (soos tekstiele, landbou 
en mineraalontginning). Die Direktief is 
slegs op medium kapitaal-maatskappye van 
toepassing na ’n twee-jaar-oorgangsperi-
ode.

Nie-EU-maatskappye sal moet voldoen aan die 
Direktief indien hulle die volgende gegenereer 
het: 

• meer as €150 miljoen in die EU in die jaar 
wat die laaste finansiële jaar voorafgaan; of 

• meer as €40 miljoen in die EU in die jaar 
wat die laaste finansiële jaar voorafgaan 
(medium kapitaal-firmas), waar minstens 
helfte van die maatskappy se wêreldwye 
omset afkomstig was van die hoëim-
pak-sektore.
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Hoofverpligtinge van die Wet: 
Die Direktief vereis van EU-lidstate om verplig-
tinge op te lê aan maatskappye om verpligte 
mHREDD uit te voer deur: 

• omsigtigheidsondersoek in hul beleide te 
integreer; 

• werklike of potensiële nadelige impakte te 
identifiseer; 

• potensiële nadelige impakte te voorkom en 
te verlaag; 

• die omvang van werklike nadelige impakte 
te beëindig en te verlaag; 

• ’n klagtesprosedure te vestig; 

• die effektiwiteit van omsigtigheidsonder-
soek-maatreëls te monitor; en 

• in die openbaar te kommunikeer oor 
omsigtigheidsondersoek.

Die omvang van die mHREDD-verpligting is van 
toepassing op ’n maatskappy se eie bedry-
wighede, die bedrywighede van hul filiale en 
“gevestigde besigheidsverhoudings” in die 
waardeketting. Die term “gevestigde besigheids-
verhoudings” klink aanvanklik soortgelyk aan die 
konsep van “relations commerciales établies” 
onder die Franse Wet op Korporatiewe Werk-
saamheidsplig. “Gevestigde besigheidsverhoud-
ings” word egter gedefineer in die Direktief as ’n 
“direkte of indirekte” besigheidsverhouding “wat 
verwag word om langdurig te wees, in die lig van 
die intensiteit of duur daarvan en wat nie ’n we-
glaatbare of bloot bykomende deel van die 
waardeketting verteenwoordig nie”. Ooreenkom-
stig, strek die Direktief se mHREDD-verpligting 
ook wyer as daardie entiteite waarmee die maats-
kappy ’n direkte kontraktuele verhouding het (bv. 
vlak 1-verskaffers), na ander waardeketting-deel-
nemers.

Strawwe vir nie-nakoming:63 
Moet nog vasgestel word deur EU-lidstate se na-
sionale wetgewing.

Die mHREDD stipuleer voorsienings rondom siv-
iele aanspreeklikheid:

Min voorsienings sal soveel aandag trek as dié 
wat siviele aanspreeklikheid hanteer. Onder Ar-
tikel 22, sal lidstate verplig wees om te verseker 
dat ’n maatskappy aanspreeklik is vir skadever-
goeding indien dit: 

• versuim om te voldoen aan Artikels 7 en 8 
(wat maatskappye verplig om aksie te 
neem om werklike of potensiële impakte te 
hanteer); en 

• sodanige versuim gelei het tot skade.

Maatskappye sal nie aanspreeklik gehou word vir 
skade veroorsaak deur ’n nadelige impak “wat 
voortspruit uit die bedrywighede van ’n indirekte 
vennoot met wie dit ’n gevestigde besigheidsver-
houding het nie (klem bygevoeg)”, solank die 
maatskappy spesifieke maatreëls geneem het 
wat voorgeskryf word in Artikels 7 en 8 van die 
Direktief rondom kontraktuele waarborge, tensy 
dit onredelik was in die omstandighede om te 
verwag dat die aksie geneem (insluitend om na-
koming van besigheidsvennote te verifieer met ’n 
kontraktuele verpligting) voldoende sou wees om 
die omvang van die nadelige impak te voorkom, 
verlaag, beëindig of minimaliseer.

Dit inkorporeer ’n objektiewe ‘redelikheid’-stan-
daard in die verdediging. Terwyl die relevante 
howe moet bepaal wat beskou kan word as rede-
lik in al die omstandighede, is dit duidelik dat 
maatskappye nie in staat sal wees om eenvoudig 
kontraktuele verpligtinge in hul kontrakte met 
direkte besigheidsvennote te inkorporeer sonder 
meer afhanklikheid op ‘kontraktuele variasie’om 
te verseker dat hierdie verpligtinge indirekte be-
sigheidsvennote bereik nie. In baie gevalle, afhan-
gend van die risiko’s, sal dit nie redelik wees nie 
en daarom voldoende vir die verdediging. Soos 
hierbo genoem, vereis die Direktief periodieke 
monitering van die effektiwiteit van maatreëls 
wat in plek gestel is.
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FRANSE WET OP KORPORATIEWE WAAKSAAMHEIDSPLIG64 
Doel van die wetgewing:65 
Die Franse Wet op Korporatiewe Waaksaamheid-
splig is waarskynlik die mees ontwikkelde stuk 
wetgewing oor die plig van ’n korporasie rondom 
nakoming met kern humanitêre beginsels, deur 
die maatskappy self en hul filiale, verskaffers en 
subkontrakteurs. Die wet plaas ’n verpligte om-
sigtigheidsondersoekplig op groot Franse maats-
kappye en vereis van hulle om ’n jaarlikse “waak-
saamheidsplan” te publiseer. 

Status: 
In effek sedert Maart 2017. 

Maatskappye in omvang:66 
Die wet is van toepassing op Franse maatskappye 
met meer as 5 000 werknemers in die maatskap-
py se direkte of indirekte Frankryk gebaseerde 
filiale en met meer as 10,000 werknemers, indien 
direkte en indirekte filiale wêreldwyd ingesluit 
word.

Hoofverpligtinge van die Wet:67 
Maatskappye binne die omvang moet omsig-
tigheidsondersoekplanne skep en publiseer. 

Sodanige maatskappye moet ’n ‘waaksaamheid-
splan’ opstel wat redelike maar voldoende 
maatreëls insluit om ernstige impakte op 
menseregte en fundamentele vryhede, gesond-
heid en veiligheid, en op die omgewing (m.a.w. 
die kern humanitêre beginsels), te identifiseer en 
voorkom, wat die gevolg is van die aktwiteite van 
die maatskappy en hul direkte en indirekte filiale, 
asook die aktiwiteite van subkontrakteurs en 
verskaffers waarmee daar ’n gevestigde kom-
mersiële verhouding is (waar hierdie aktiwiteite 
verband hou met hierdie verhouding). Spesifiek 
moet die plan die volgende insluit: 

• ’n Risiko-kaart;

• gereelde evaluasieprosedures van die 
situasie van relevante filiale, subkontrak-
teurs en verskaffers; 

• voldoende aksies om risiko’s te verlaag of 
ernstige impakte te voorkom in areas 
gedek deur die kern humanitêre beginsels; 

• ’n waarskuwingsmeganisme rakende die 
bestaan of materialisering van risiko’s, 
gevestig in konsultasie met die vakbonde 
beskou as verteenwoordigend binne die 
maatskappy (Alhoewel die wet nie spesifiek 
is nie, word dit algemeen beskou dat die 
meganisme toeganklik moet wees vir almal 
en nie beperk moet wees tot werknemers 
nie); 

• ’n stelsel wat die maatreëls monitor wat 
geïmplementeer is en hul effektiwiteit 
evalueer. Maatskappye moet drie reëls 
navolg. Die waaksaamheidsplan moet 
voorberei word in samewerking met die 
belanghebbers van die maatskappy; die 
plan moet ‘effektief geïmplementeer’ word; 
en die plan en verslag oor implementering 
daarvan moet openbaar gemaak word en 
ingesluit word by die maatskappy se jaar-
likse bestuursverslag (wat ingedien word 
aan die algemene vergadering van aandeel-
houers). Statutêre ouditeurs hersien nie die 
plan of implementering daarvan nie, behal-
we vir inligting andersins aangemeld in die 
ekstra-finansiële verslagdoening. As gevolg 
hiervan, strek die plig op waaksaamheid 
veel verder as omsigtigheidsondersoek. 
Omsigtigheidsondersoek kan beperk word 
tot die blote identifikasie van risiko’s, ’n 
oefening wat gewoonlik een keer per jaar 
uitgevoer word, terwyl die plig op waak-
saamheid van maatskappye vereis om 
risiko’s te identifiseer en te monitor en 
daarop te reageer deur deurlopende 
verlagings- en voorkomingsmaatreëls. 

Strawwe en aanspreeklikheid vir 
nie-nakoming:68 
Die wet maak voorsiening vir ’n formele kennis-
gewing-meganisme om die maatskappy te beveel 
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om te voldoen aan hul waaksaamheidsverplig-
tinge. In geval van nie-nakoming, kan ’n hof die 
maatskappy beveel om te voldoen aan hul waak-
saamheidsverpligtinge. Dit sluit in om die maats-
kappy te beveel om ’n waaksaamheidsplan te 
ontwikkel waar so ’n plan ontbreek, of om waak-
saamheidsmaatreëls te verbeter waar dit onvol-
doende is. ’n Hof mag ’n straf oplê vir elke dag 
van nie-nakoming.

Die Wet maak ook voorsiening vir siviele 
aanspreeklikheid. Ingevolge die wet kan individue 
wat skade gely het ’n siviele hofsaak aanhangig 
maak om skadevergoeding te eis wat spruit uit ’n 
maatskappy se versuim om te voldoen aan hul 
waaksaamheidsverpligtinge, waar nakoming die 
skade sou verhoed het.

Die maksimum boete is 10 miljoen Euro (R165 
miljoen).

 

SWITSERLAND SE SWITSERSE KRIMINELE KODE EN KODE 
VAN VERPLIGTINGE 

Doel van die wetgewing: 
Om maatskappye te verplig om risiko’s aan 
mense en die omgewing te identifiseer en han-
teer wat spruit uit hul korporatiewe aktiwiteite. 
Die voorgestelde Verantwoordelike Besigheidsi-
nisiatief is verwerp deur ’n meerderheid van die 
Switerse kantons. In plaas daarvan is dit mees 
waarskynlik dat ’n hervorming van die Switserse 
Kode van Verpligtinge en Kriminele Kode in werk-
ing sal tree. Hierdie hervorming het ten doel om 
bekend te stel vir sekere Switserse besighede, 
besigheidsdeursigtigheid-pligte rakende nie-fi-
nansiële aangeleenthede en omsigtigheidsonder-
soek en deursigtigheidspligte met betrekking tot 
minerale en metale uit konfliksones, asook kin-
derarbeid. 

Status: 
Moet bevestig word.

Maatskappye in omvang: 
• Publiek verhandelde maatskappye (soos 

banke, versekeringsmaatskappye, of sekur-
iteitefirmas) wat ten minste 500 voltydse 
werknemers het en 

• ’n balansstaat van 20 milljoen Switserse 
frank (R320 miljoen) of 

• ’n omset van 40 miljoen Switerse frank 
(R643 miljoen), 

• sal vir twee agtereenvolgende jare onderw-
erp word aan ’n plig om jaarliks verslag te 
doen oor nie-finansiële aangeleenthede. 

Hoofverpligtinge van die Wet:
Maatskappye moet verpligte omsigtigheidsonder-
soek-stappe uitvoer, moontlik deur verpligte na-
komingsbeplanning en verslagdoening. Be-
sonderhede moet nog gefinaliseer word. 

Straf vir nie-nakoming: 
Moet nog bepaal word.
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DIE VK WET OP MODERNE SLAWERNY69 
Doel van die wetgewing:70 
Die VK se Wet op Moderne Slawerny was die 
eerste van sy soort in Europa, en een van die 
eerstes ter wêreld, om spesifiek moderne slaw-
erny en mensehandel aan te spreek in verskaff-
ingskettings in die 21ste eeu. 

Die bekendstelling van die wetgewing het die 
sigbaarheid van slawerny in Britanje verhoog en 
media- en publieke ondersoek van groot verskaf-
fingskettings verbeter. Terwyl die regering voor-
stelle teengestaan het om ’n amptelike bewaar-
plek vir slawerny- en mensehandelverklarings te 
produseer, moedig dit NRO’s, die media en ander 
belangstellende organisasies aan om nakoming 
te monitor vir hul persoonlike rekords en voor-
deel. Ingevolge die Wet op Moderne Slawerny, 
moet maatskappye nou ’n reeks verklarings op-
bou om te demonstreer aan die regering, die 
publiek, verbruikers en beleggers dat hulle deur-
sigtig is – nie net omdat dit van hulle vereis word 
nie, maar omdat hulle dit belangrik ag.

Die VK-regering het amptelike riglyne gepubliseer 
deur die Binnelandse Sake-departement om 
maatskappye te help om te voldoen aan die Wet 
op Moderne Slawerny. Dit sluit in advies oor 
voorbereiding en publikasie van ’n slawerny- en 
mensehandel- korporatiewe verklaring, omsig-
tigheidsondersoek-prosesse, en gevallestudies.

’n Maatskappy wat enige deel van hul besigheid 
uitvoer in die VK en ’n totale omset produseer 
van meer as £36 miljoen (R716 miljoen), moet ’n 
jaarlikse ‘slawerny- en mensehandel-verklaring’ 
publiseer. Die verklaring sal die stappe openbaar-
maak wat ’n maatskappy geneem het om te 
verseker dat hul verskaffingsketting vry van slaw-
erny is. Indien ’n maatskappy geen stappe ge-
neem het om slawerny te bestry nie, moet dit ook 
openbaar gemaak word.

Die gedetailleerde verklaring moet prominent 
vertoon word op die maatskappy se webtuiste 
en, sou dit versoek word, moet ’n volledige afskrif 
geproduseer word binne 30 dae vanaf versoek.

Status:
In effek sedert Oktober 2015.

Maatskappye in omvang:
Hierdie wet is van toepassing op enige maatskap-
py wat besigheid doen in die VK met ’n jaarlikse 
omset van £36 miljoen of meer. Die vereistes is 
van toepassing op hierdie maatskappye se eie 
bedrywighede en hul verskaffingskettings.

Hoofverpligtinge van die Wet71 
Daar is twee hoofdele tot die vereistes van die 
Wet op Moderne Slawerny:

• Neem aksie om moderne slawerny in jou 
bedrywighede en verskaffingskettings te 
identifiseer, voorkom en verlaag.

• Publiseer ’n jaarlikse verklaring om verslag 
te doen oor hierdie aksies – binne ses 
maande vanaf jou maatskappy se finansiële 
jaareinde.

Verklarings sal aksies moet dek in ses spesi-
fieke areas. Tans word hierdie areas “aanbev-
eel” om in te sluit, maar dit sal binnekort 
wetlike vereistes word:

• Organisasie- en verskaffingskettingstruktu-
ur

• Beleide oor moderne slawerny en mense-
handel

• Omsigtigheidsondersoek-prosesse

• Risiko-assessering en -bestuur

• Aksies geneem om moderne slawerny te 
voorkom (en meting teenoor werkverrig-
ting-aanwysers, indien relevant).

• Personeelopleiding oor moderne slawerny 
en mensehandel.

Dit is nie verpligtend vir enige risikobestuur of 
voorkomingstappe om geneem te word nie, die 
verpligting is slegs vir die deursigtigheidverklaring 
om gepubliseer te word, wat uiteensit wat (indien 
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enige iets) gedoen is. Die Wet op Moderne Slaw-
erny-riglyne skryf nie die vorm van die verklaring 
voor nie, maar stel wel voor dat dit die stappe 
moet insluit wat die organisasie geneem het 
tydens die finansiële jaar om te verseker dat 
slawerny en mensehandel nie plaasvind in enige 
van hul verskaffingskettings nie, insluitend ver-
sagtingsaksies ingestel deur die besigheid. Daar 
is geen vereiste vir ’n menslikehulpbronbeampte 
om aangestel te word nie, maar ’n senior persoon 
in die besigheid (gewoonlik ’n direkteur) moet die 
verklaring onderteken voor dit gepubliseer word.

Indien ’n organisasie nie in staat is om verslag te 
doen oor enige area nie, sal hulle ’n verduidelik-
ing moet insluit oor waarom dit die geval is.

• Organisasies sal hul verklarings moet 
publiseer teen 30 September elke jaar, op 
die aanlyn VK-regeringsregister. Verklarings 
sal moet insluit die datum van korpo-
ratiewe direksiegoedkeuring en direk-
teur-aftekening.

• Groepverklarings sal elke entiteit binne die 
mandaat van die VK-Wet, of die groep, 
moet identifiseer.

Strawwe en aanspreeklikheid vir 
nie-nakoming:72 
Indien ’n besigheid versuim om ’n slawerny en 
mensehandel-verklaring te produseer vir die fi-
nansiële jaar, sal die Minister van Binnelandse 
Sake ’n bevel aanvra deur die Hooggeregshof wat 
die organisasie verplig om te voldoen. Ongeag die 
dreigement van hierdie tipe aksie, beteken ver-
suim om te voldoen aan die voorsiening van ’n 
verklaring dat ’n organisasie geen stappe geneem 
het rakende verskaffingsketting-omsigtigheid-
sondersoek nie, en dit sal waarskynlik slegs skade 
berokken aan die reputasie van die besigheid. Die 
VK-regering het egter onlangs hul voorneme 
bevestig om siviele strawwe bekend te stel vir 
nie-nakoming van deursigtigheid-verpligtinge 
ingevolge die Wet op Moderne Slawerny.

AUSTRALIË SE WET OP MODERNE SLAWERNY  
(OOK BEKEND AS DIE STATEBOND WET OP MODERNE SLAWERNY)73 

Doel van die wetgewing: 
Om maatskappye aan te moedig om moderne 
slawerny-risiko in hul bedrywighede en verskaf-
fingskettings te verlaag deur verpligte verslag-
doening. 

Status: 
Effektief sedert 1 Januarie 2019. 

Maatskappye in omvang: 
Maatskappye en regeringsagentskappe wat 
bedryf word, of besigheid doen in Australië met 
’n omset van meer as 100 miljoen Australiese 
dollar. 

Hoofverpligtinge van die Wet: 
Organisasies binne die omvang van die wet moet 
’n jaarlikse Moderne Slawerny-verklaring voorlê 
wat elk van die wet se verpligte verslagdoening-

onderwerpe dek, insluitend aksies geneem om 
risiko’s van moderne slawerny in die maatskappy 
se bedrywighede en verskaffingskettings te 
assesseer en aan te spreek. In teenstelling met 
die VK se Wet op Moderne Slawerny, is die ver-
slag  doening-onderwerpe vir hierdie wet verplig-
tend. 

Strawwe en aanspreeklikheid vir nie-
nakoming: 
Maatskappye kan ’n skriftelike versoek ontvang 
van die minister wat hulle vra om hul versuim om 
te voldoen binne ’n spesifieke periode te 
verduidelik. Daar is ’n beduidende risiko om in 
die openbaar geïdentifiseer te word as nie-
nakomend, aangesien die minister inligting kan 
publiseer op ’n regering-onderhoude publieke 
register oor ’n maatskappy se versuim om te 
voldoen aan die vereistes, wat kan lei tot skade 
aan hul reputasie. 
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VERENIGDE STATE VAN AMERIKA WET OP 
HANDELSFASILITERING & -BEKRAGTIGING 201574 

Doel: 
Die Wet maak dit verpligtend vir maatskappye 
om die naspeurbaarheid van alle produkte te 
demonstreer. Hierdie voorsienings het ten doel 
om die vloei van legitieme handel te fasiliteer en 
meer vaartbelyn te maak, beskerming teen 
mensehandel en slawerny te versterk, en 
bestaande Amerikaanse handelswette af te 
dwing. 

Status: 
In effek. 

Maatskappye in omvang: 
Alle maatskappye betrokke by invoere na die VSA. 

Hoofverpligtinge van die Wet: 
Maatskappye binne die omvang moet met hul 
verskaffers saamwerk om te verseker dat hul 
produkte nie gemaak word met gebruik van 
gedwonge of kinderarbeid nie. 

Strawwe en aanspreeklikheid vir nie-
nakoming: 
Die Wet gee die Amerikaanse regering die vermoë 
om items weg te wys by die grens waar redelike 
vermoedens bestaan dat dit gemaak is met 
gebruik van gedwonge of kinderarbeid.

Doel van die wetgewing: 
Die hoofdoel van die Kaliforniese Wet op Deur-
sigtigheid in Verskaffingskettings is om deursig-
tigheid te verbeter en inligting te verkry vir ver-
bruikers in Kalifornië. Met die bekragtiging van 
die Wet op Deursigtigheid in Verskaffingskettings, 
het die Kaliforniese wetgewer bevind dat slawer-
ny en mensehandel voorkom in die staat van 
Kalifornië en in elke land, insluitend die Verenig-
de State van Amerika, en dat hierdie misdade 

dikwels verborge is van die openbare oog en 
moeilik is om te ontmasker en na te spoor. 

Die wetgewer het ook bevind dat verbruikers en 
besighede onopsetlik hierdie misdade bevorder 
en goedkeur deur goedere en produkte te koop 
wat besmet is in die verskaffingsketting, en dat 
by gebrek van publiek beskikbare openbaarmak-
ings, verbruikers benadeel word in hul vermoë 
om maatskappye te onderskei op die meriete van 
hul pogings om produkte vry van slawerny en 
mensehandel te verskaf.

DIE KALIFORNIESE WET OP DEURSIGTIGHEID IN VERSKAF-
FINGSKETTINGS75
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Status: 
In effek. 

Maatskappye in omvang: 
’n Maatskappy moet voldoen aan sekere kriteria 
om onderhewig te wees aan hierdie wet. Dit 
moet: 

• identifiseer as ’n kleinhandelverkoper of 
vervaardiger in hul belastingopgawes; 

• voldoen aan die wetlike vereistes om 
besigheid te doen in Kalifornië; en 

• wêreldwye bruto ontvangste hê wat 
$100,000,000 (R1.5 biljoen) oorskry. Die wet 
vereis van maatskappye daaraan onder-
hewig, om inligting openbaar te maak 
rakende hul pogings om mensehandel en 
slawerny uit te roei binne hul verskaffing-
skettings, op hul webtuiste te publiseer, of 
indien die maatskappy nie ’n webtuiste het 
nie, deur skriftelike openbaarmakings.

Hoofverpligtinge van die Wet: 
Maatskappye binne die omvang van die wet moet 
publieke openbaarmakings op die maatskappy 
se webtuiste publiseer en dit moet maklik 
toeganklik wees deur ’n tuisblad-skakel. Indien ’n 
maatskappy nie ’n webtuiste het nie, moet dit ’n 
skriftelike openbaarmaking beskikbaar maak 
binne 30 dae na ontvangs van ’n verbruikersver-
soek vir die inligting. Die openbaarmaking moet 
ten minste vyf onderwerpe dek: verifikasie, oudit, 
sertifisering, interne verantwoordbaarheid en 
opleiding. 

Strawwe en aanspreeklikheid vir 
nie-nakoming: 
Strawwe vir nie-nakoming met die wet is regter-
like bevelsverligting deur die Kaliforniese Proku-
reur-Generaal. Terwyl daar geen voorafbepaalde 
finansiële penalisering vir die versuim van open-
baarmaking is nie, moet maatskappye verwag om 
’n bevel te ontvang van die Prokureur-Generaal 
om aksie te neem.
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RIGLYNE VIR DIE FORMULERING VAN ‘N MENSEREGTE- 
EN HRDD-BELEID
Die tweede pilaar van die UNGP-raamwerk spreek die verantwoordelikhede van maatskappye aan 
om menseregte te respekteer. “Respekteer” beteken om nie inbraak te maak op die regte van 
ander nie. In eenvoudige terme, impliseer hierdie standaard dat maatskappye stappe moet neem 
om die potensiële negatiewe impakte op mense in ag te neem, insluitend deur ’n maatskappy se 
verhoudings, en voldoende maatreëls in werking te stel om hierdie negatiewe impakte te vermy.76 

Enige maatskappy wat op soek is na maniere om menseregte-oorwegings in hul besigheids–
bedrywighede te inkorporeer, kan vind dat hierdie dokument ’n praktiese beginpunt bied en ook sal 
help om reeds bestaande menseregte-omsigtigheidsondersoek-benaderings te verfyn.77 Menseregte-
omsigtigheidsondersoek is ’n dinamiese proses wat pasgemaak moet word vir ’n maatskappy en die 
konteks waarin die maatskappy bedryf word. 

DEEL 2
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WAT IS ‘N MENSEREGTE-BELEID?
’n Menseregtebeleid is ’n maatskappy se publieke uitdrukking van hul verbintenis om hul verantwoor-
delikheid na te kom om internasionaal erkende menseregte-standaarde te respekteer. Dit beteken 
minstens die regte uiteengesit in die Internasionale Handves van Menseregte en die beginsels rondom 
fundamentele regte uiteengesit in die UNGP en ILO se Deklarasie van Fundamentele Beginsels en 
Regte by die Werk.

’n Menseregtebeleid kan baie vorms aanneem en het geen eenvormige definisie nie. Dit moet min-
stens, in ooreenstemming met UNGP 16, ’n publieke verklaring wees aangeneem deur die maatskap-
py se hoogste bestuursgesag, wat die maatskappy verbind daaraan om internasionale 
menseregte-standaarde te respekteer en dit wel te doen deur beleide en prosesse in plek te hê om 
menseregte-risiko’s te identifiseer, voorkom of versag, en enige nadelige impakte wat dit veroorsaak 
of tot bygedra het, te remedieer. Die verklaring moet eksplisiet die woord ‘menseregte’ gebruik. 

Talle menseregtebeleide brei ook uit oor die maatskappy se verbintenis om menseregte te onders-
teun. Menseregtebeleide kan gevind word binne die maatskappy se verklarings oor besigheidsbegin-
sels, gedragskodes of ander waardes-verwante literatuur, of die vorm aanneem van losstaande 
verklarings op maatskappy-webtuistes of in ander publieke korporatiewe verantwoordelikheid-doku-
mentasie.

Die aanneming van ’n menseregtebeleid is ’n voorganger vir ’n maatskappy se menseregte-omsig-
tigheidsondersoek ter nakoming van hul verantwoordelikheid om menseregte te respekteer. Dit 
stuur ’n duidelike boodskap aan interne en eksterne belanghebbers dat die maatskappy daarna streef 
om menseregte te verskans in hul operasionele beleide en prosedures en om die menseregte-impa-
kte van die besigheid te verstaan, beide positief en negatief. Dit dui ook op ’n verbintenis om respek 
vir menseregte ernstig genoeg te benader om bestuurstyd en hulpbronne toe te wys vir die ontwik-
keling en implementering van ’n beleid, inluitend deur eksterne konsultasie.

HOEKOM MOET MAATSKAPPYE MENSEREGTE RESPEKTEER?
Onder die tweede pilaar van die UNGP, het maatskappye ’n verantwoordelikheid om internasionale 
menseregtestandaarde te respekteer. Hierdie verantwoordelikheid behels dat:

• Alle maatskappye menseregte sal respekteer, wat beteken om dit te vermy om ander se 
menseregte te oortree en hierdie impakte aan te spreek wanneer dit plaasvind, soos uiteengesit 
in die UNGP’s.

• Maatskappye wat menseregte respekteer verdien en verseker hul ‘sosiale lisensie om handel te 
dryf’, en vermy potensieel duur maatskappy-gemeenskap-konflikte.

• Maatskappye wat menseregte respekteer kan operasionele en regulatoriese risiko’s beter verwag 
en bestuur, en is goed toegerus om nakomend te wees met toekomstige wetlike en regulatoriese 
vereistes. 

• Maatskappye wat menseregte respekteer kan kommersiële voordele bekom deur goeie 
menseregtepraktyke, bv. belegging, verkryging, top-kwaliteit werwing/kandidate en 
reputasievoordele. 



28

SUID-AFRIKAANSE WYNBEDRYF – BELANGRIKE 
MENSEREGTE-RISIKO’S
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WERKERS

KONTRAK- EN 
AGENTSKAPWERKERS

GEMARGINALISEERDE
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RISIKO-AREAS VIR KWESBARE REGTE

MIGRANTE- EN  
SEISOENALE WERK

WIE IS DIE KWESBAARSTE?

UITSETTINGS &  
SOSIALE VERPLASING

GEWELD  
TEEN VROUE

GRONDVERSKUIWINGS

SKOON  
DRINKWATER

VOLDOENDE  
SANITASIE & HIGIËNE

ALKOHOL 
GEVARE

GELYKHEID  
& DISKRIMINASIE

KLIMAATSVERANDERING  
& DROOGTE

ARMOEDE VOEDSELSEKERHEID
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HOEKOM MOET MAATSKAPPYE ’N HRDD-BELEID HÊ?
’n HRDD-beleid wys dat ’n maatskappy hul verantwoordelikheid verstaan om menseregte te 
respekteer. Dit dien ook die volgende doel: 

’n HRDD-proses behels die volgende elemente:

’n Assessering 
van die 

maatskappy se 
menseregte-

impakte 
(UNGP 18); 

Integrasie van die 
assessering se bevindings 

regoor relevant interne 
funksies en prosesse ten 

einde te verseker dat 
werklike of potensiële 
nadelige menseregte-

impakte effektief voorkom 
en verlaag word (UNGP 19); 

Nasporing van die 
effektiwiteit van die 
reaksie tot werklike 

of potensiële 
nadelige 

menseregte-
impakte (UNGP 20); 

Om voorbereid te 
wees om te 

kommunikeer hoe 
menseregte-

impakte hanteer 
word (UNGP 21); en 

Voorsiening van of samewerking met die remediëring 
van negatiewe menseregte-impakte wat die maatskappy 

veroorsaak het of daartoe bygedra het. 
Omsigtigheidsondersoek-stappe soos hierdie sal ook 

gewoonlik inligting verskaf oor die geleenthede wat ’n 
maatskappy het om menseregte te ondersteun.

• Verskaf ’n basis om die verantwoordelikheid te verskans om menseregte te respekteer regdeur 
al die besigheidsfunksies 

• Reageer op relevante belanghebber-verwagtings 

• Identifiseer beleidsgapings en inisieer ’n proses wat die maatskappy bedag maak op nuwe 
areas van menseregte-risiko 

• Brei uit op die maatskappy se verbintenis om menseregte te respekteer en ondersteun

• Bou verhoogde vertroue met eksterne belanghebbers en begin hulle bekommernisse verstaan 
en aanspreek 

• Bevorder die ontwikkeling van interne leer, bestuurskapasiteit en leierskap oor menseregte-
kwessies

• Demonstreer internasionale goeie besigheidspraktyk.

Die ontwikkeling van ’n menseregtebeleid is slegs die eerste stap vir ’n maatskappy om te weet en wys 
dat dit menseregte respekteer. Die vaslegging daarvan regdeur die relevante prosesse en prosedures 
van die maatskappy is nodig om effektiewe implementering te verseker. ’n Behoorlik verskansde 
menseregtebeleid sal die menseregte-omsigtigheidsondersoek-proses lei wat nodig is vir ’n 
maatskappy om te weet en demonstreer dat hulle menseregte respekteer. 
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Ontwikkeling van ’n HRRD-beleid kan ’n dinamiese, alhoewel nie altyd voorspelbare proses wees. 
Moenie dadelik volmaaktheid verwag nie. Baie maatskappye dateer hul beleide op namate hulle 
ervaring opdoen in die identifikasie en hantering van menseregte-impakte. Die volgende stappe kan 
die effektiwiteit van die HRDD-proses verbeter:

• Vaardig senior bestuur af met die verantwoordelikheid om die proses te dryf 

•  Betrek kruis-funksionele personeel (menslike hulpbronne, regsdepartement, verkryging, 
sekuriteit ens.) by die proses om begrip, vaardigheid en ’n sin van ’n gemeenskaplike doel te te 
bou

•  Identifiseer en maak gebruik van interne en/of eksterne menseregte-kundigheid

• Karteer bestaande maatskappybeleide om menseregte-
dekking en gapings te identifiseer 

• Voer ’n basiese kartering uit van die maatskappy se 
belangrike potensiële menseregte-impakte

• Raadpleeg interne en eksterne belanghebbers om hul 
verwagtinge te identifiseer en daarop te reageer

• Kommunikeer die beleid intern en ekstern

•  Weerspeël die menseregtebeleid in operasionele beleide en 
prosedures.

Alle beleide – ofskoon dit alleenstaande of geïntegreer is – moet minstens die volgende behels: 

• ’n Eksplisiete verbintenis om alle internasionaal erkende menseregte-standaarde te respekteer 
– wat minstens ’n begrip insluit van die Internasionale Handves van Menseregte, die UNGP’s en 
die ILO se Deklarasie oor die Fundamentele Beginsels en Regte by die Werk.

• Stipulasies oor die maatskappy se verwagtinge van personeel, besigheidsvennote en ander 
relevante partye

• Inligting oor hoe die maatskappy sy verbintens sal implementeer. 

Dit kan ook die volgende bevat: 

• ’n Oorsig van die stappe geneem om die beleid te ontwikkel 

• Inligting oor die maatskappy se belangrikste menseregte-prioriteitsareas 

• ’n Beskrywing van hoe die maatskappy konflikte sal hanteer tussen internasionale menseregte-
beginsels en toepaslike gasheer-regerings se wetlike vereistes

• ’n Verbintenis deur die maatskappy om menseregte te ondersteun (d.i. bydra tot die positiewe 
realisering van menseregte). 

• ’n Opsomming van daardie menseregte (insluitend arbeids- en ander regte) wat die besigheid 
erken as waarskynlik die belangrikste vir hul bedrywighede en inligting oor hoe hulle 
verantwoording sal doen vir hul aksies om die maatskappy se verantwoordelikheid na te kom om 
menseregte te respekteer.

PROSEDURELE STAPPE WAT DIE FORMULERING VAN ’N 
HRDD-BELEID ONDERSTEUN

WAT IS DIE SLEUTELKOMPONENTE 
VAN ’N HRDD-BELEID?
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PRAKTIESE STAPPE OM ‘N HRDD-BELEID TE FORMULEER:

Ontwikkeling van ’n verklaring oor menseregtebeleid in lyn  
met Beginsel 16 en 18 van die UNGPs
’n Sleutelelement van menseregte-omsigtigheidsondersoek is die ontwikkeling van ’n verklaring van 
beleid. Die proses om sodanige verklaring van beleid te skep, sal waarskynlik stappe van beplanning 
en konsultasie insluit; dit behels meer as bloot die skryf van ’n dokument. Wanneer hierdie stap 
uitgevoer word, moet die menseregtebeleid die volgende verskaf: 

• Uitdrukking van ’n verbintenis om menseregte te respekteer en duidelike kommunikasie aan 
interne en eksterne belanghebbers ten opsigte van hierdie verbintenis; en 

• Instruksie en leiding vir diegene waarvan verwag word om die beleid te implementeer.

Wenke om hierdie stap konkreet te maak:

• Betrek senior bestuur en kry goedkeuring

• Identifiseer en evalueer bestaande verbintenisse en beleide

• Oorweeg om ’n menseregte-risikokartering uit te voer onder stap 2

• Betrek interne en eksterne belanghebbers by die proses. 

Stap 1

STAP 1 STAP 2 STAP 3

STAP 4STAP 5

ONTWIKKEL ’N VERKLARING 
OOR MENSEREGTEBELEID ASSESSEER IMPLEMENTEER

MONITEER 
IMPLEMENTASIE

GRIEF- 
MEGANISMES
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Implementering van die HRDD-beleide en -prosesse in lyn met  
Beginsel 19 van die UNGPs
Waar verwagtinge gestel word (beleid), en prioriteitsareas vir die maatskappy se menseregte-
omsigtigheidsondersoek geïdentifiseer word, is die volgende stap om die prosesse in plek te begin sit 
om effektief die risiko’s aan te spreek en te verlaag. Dit kom basies neer op die implementering van 
menseregte in bestuurstelsels, insluitend opleiding, werkverrigting-beoordeling, bonusstelsels, die 
aanslag van topbestuur, en kontrole- en oorsigstelsels. 

Wenke om hierdie stap konkreet te maak:

• Wys verantwoordelikheid aan vir menseregte-risiko’s aan die relevante bestuursdepartemente

• Organiseer leierskap van bo na onder

• Sluit menseregte in by werwing en aanstellings

• Maak menseregte ’n integrale deel van maatskappykultuur 

• Lei sleutelbestuurders en werknemers op

• Ontwikkel aansporings en ontmoedigings 

• Ontwikkel kapasiteit om te reageer op dilemmas en onvoorsiene omstandighede.

Assessering van die risiko’s aan menseregte in lyn met  
Beginsel 18 en 19 van die UNGPs
Die tweede element van menseregte-omsigtigheidsondersoek is om ’n assessering te maak oor die 
risiko’s aan menseregte. Dit oorweeg die moontlike negatiewe uitwerking van voorgestelde en 
beplande aktiwiteite op individue en gemeenskappe, en stel prioriteite vir aksie om die risiko’s te 
verlaag. Om impakte te assesseer kan ’n uitdagende proses wees. Dit is terselfdertyd kritiek vir die 
sukses van menseregte-omsigtigheidondersoek: indien sekere aangeleenthede nie geïdentifiseer of 
prioriteitsaksies verkeerd gestel word, kan dit daartoe lei dat sommige sleutelareas nie aangespreek 
word nie, terwyl hulpbronne vermors word wat elders beter aangewend kon word.

Wenke om hierdie stap konkreet te maak:

• Verstaan die impakte op menseregte

• Onderskei verskillende prosesse van “impakte assesseer” 

• Voer ’n menseregte-risikokartering uit

• Betrek die bestaande risikobestuur-funksie

• Identifiseer die risiko’s vir menseregte

• Prioritiseer aksies om die risiko’s te verlaag

• Voer die assesseringsresultate in die besigheidsbedrywighede in.

Stap 2

Stap 3
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Griefmeganismes in lyn met Beginsel 29, 30 en 31 van die UNGPs
Wanneer iets verkeerd gegaan het en werkers se menseregte negatief geraak word deur die 
maatskappy se toedoen, is griefmeganismes nodig om dit te remedieer. Sulke griefmeganismes kan 
insluit fluitjieblaser-beleide, anonieme klagteprosesse, betroubare persoon-stelsels en 
portuurondersteuningsnetwerke. Hierdie meganismes is egter hoofsaaklik vir interne belanghebbers, 
terwyl die UNGP’s verklaar dat alle belanghebbers wat deur ’n maatskappy se aktiwiteite geraak word, 
toegang moet hê tot griefmeganismes. Omdat maatskappye ’n belangrike rol speel om toegang tot 
griefmeganismes te verskaf, kan ’n herevaluering van huidige griefmeganismes voordelig wees.

Wenke om hierdie stap konkreet te maak:

• Verbeter toeganklikheid van griefmeganismes

• Maak ’n gapinganalise van bestaande griefmeganismes 

• Bring interne griefmeganismes in lyn met UNGP 

• Oorweeg hoe om toegang te bevorder tot meganismes vir eksterne belanghebbers

• Integreer griefmeganismes in belanghebber-bestuurprosesse

• Verbeter effektiwiteit van griefmeganismes.

Monitering van implementasie 

Die vierde stap van menseregte-omsigtigheidsondersoek is om na te spoor hoe die maatskappy tred 
hou met hul eie verbintenis om menseregte te respekteer. Die maatskappy moet verslag doen oor 
hul werkverrigting en lesse hieruit leer vir die volgende besigheidsiklus of projek. Soortgelyk aan 
impakassesserings, word hierdie proses gedryf deur die maatskappy se grootste en belangrikse 
werklike en potensiële risiko’s aan menseregte. Dit sal om die beurt ingelig word deur die maatskappy 
se menseregtebeleid en die uitkoms van impakassesserings. Vir baie maatskappye sal die nasporing 
van werkverrigting insluit om verskaffers, kliënte en ander besigheidsvennote te monitor en oudit.

Wenke om hierdie stap konkreet te maak:

• Begin met die nasporing en verslagdoening van werkverrigting

• Ontwikkel maatskappy-spesifieke sleutelwerkverrigting-aanwysers

• Oorweeg verskillende tipes aanwysers

• Spoor die werkverrigting van verskaffers en ander besigheidsverhoudings na

• Verifieer werkverrigting deur gebruik te maak van verskeie instrumente

• Oorweeg hoe om verslag te doen oor werkverrigting

• Oorweeg opdatering van werkverrigting en omsigtigheidsondersoek.

Stap 4

Stap 5
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BYLAAG
MENSEREGTE-OMSIGTIGHEIDSONDERSOEK IN VERSKAFFINGSKETTINGBELEID-TEMPLAAT78 

Hierdie bylaag is ’n templaat, wat gewysig moet word soos vereis vir insluiting binne ’n breër beleid.

Hierdie templaat is belyn met die UNGP’s, die ILO se Drieparty-Deklarasie oor Fundamentele Beginsels 
en Regte by die Werk en die WIETA-Kode en -Standaard oor beste praktyk.

Ons, MAATSKAPPY ABC, erken en respekteer die menseregte van al diegene wat 
betrokke is by ons verskaffingsketting. Ons verwag van ons verskaffers om die regte 
van hul werkers te beskerm en goeie werkspraktyke te bevorder vir almal betrokke in 
die verskaffingsketting, veral vir kwesbare en gemarginaliseerde groepe soos vroue, 
migrantewerkers en inheemse persone. 

Ons beleide en praktyk is ontwikkel in lyn met die Verenigde Nasies (VN) se 
Riglynbeginsels oor Besigheid en Menseregte en word ingelig deur die Internasionale 
Handves van Menseregte en die Internasionale Arbeidsorganisasie (ILO) se Deklarasie 
van Fundamentele Beginsels en Regte by die Werk.

Deur die raamwerk te gebruik wat verskaf word deur die VN se Riglynbeginsels oor 
Besigheid en Menseregte, onderneem ons om menseregte in ons verskaffingsketting 
te bevorder en te beskerm deur:

• ’n Deurlopende omsigtigheidsondersoekproses te onderneem om 
potensiële areas van negatiewe impakte te identifiseer en maniere te 
identifiseer om daardie risiko’s te voorkom en te verlaag.

• Tersaaklike beleide en prosesse te ontwikkel en te implementeer.

• Ons verwagtinge en beleide aan ons verskaffers te kommunikeer.

• Ondersteuning en leiding te verskaf aan verskaffers soos benodig.

• Opleiding te verskaf aan personeel om bewustheid van menseregte te 
verhoog.

• Nakoming te kontroleer van beleide en prosesse regoor ons 
verskaffingsketting.

• Werkverrigting te monitor en daaroor verslag te doen, en areas vir 
verbetering te identifiseer. 

• Ondersoeke te onderneem soos toepaslik waar menseregteoortredings 
geïdentifiseer word, of die potensiaal vir menseregte-oortredings 
vermoed word.

• Te verseker dat, waar daar bevind word dat ons negatiewe impakte 
veroorsaak of daartoe bygedra het, ons toepaslike remediëring sal 
verskaf of daartoe bydra.
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Die maatskappy is voorts verbind tot beide rasse- en geslagsgelykheid, en besighede 
betrokke in die waardeketting sal ’n bemagtigende omgewing skep vir vroue om toegang 
te verkry tot alle maatskappygeleenthede. In hierdie verband, onderneem die 
maatskappy ’n verbintenis tot die volgende:

• Die maatskappy respekteer die menseregte van vroue

• Die maatskappy erken dat vrouewerkers kwesbaar is en in gevaar 
verkeer binne die maatskappy se verskaffingsketting. Daarom poog die 
maatskappy om enige en alle risiko’s wat verband hou met 
geslagsgebaseerde risiko’s rondom seisoenaliteit, die uitbuiting van 
vroue se werk, diskriminasie, seksuele teistering, geslagsgebaseerde 
geweld en seksuele geweld binne die maatskappy se bedrywighede en 
verskaffingsketting te elimineer. 

• Die maatskappy sal daarna streef om alle oorsake van 
geslagsdiskriminasie binne hul bedrywighede aan te spreek.

• Waar griewe deur vroue aangemeld word, verbind die maatskappy 
hulself tot die beskikbaarstelling van geslagstransformerende 
remediërings aan vroue wat seksuele teistering en geslagsgebaseerde 
geweld ervaar.

• Die maatskappy sal slagoffers se reg tot privaatheid respekteer en sal 
nie die identiteit van slagoffers en klaers bekend maak nie, en sal poog 
om hulle werknemers te beskerm teen enige vorm van viktimisering, 
intimidasie of weerwraak.

• Die maatskappy bevestig dat inheemse persone gelyk is aan ander 
persone, en ooreenkomstig gerespekteer moet word.

• Die maatskappy onderneem om pasgemaakte griefmeganismes en 
-prosedures in werking te stel, insluitend fluitjieblaser-prosesse, om die 
effektiwiteit van oortredingspesifieke remediërings te verhoog.

Ons verwag verder dat ons verskaffers die volgende UNGP-voorsienings en ILO-
kernkonvensies sal bevorder en beskerm:

• Vryheid van assosiasie en beskerming van die reg om te organiseer  
en kollektief te beding

• Verbanning van gedwonge arbeid

• Die verbanning van kinderarbeid

• Geen diskriminasie

• Gelyke vergoeding

• Versekering van veilige en gesonde werksomgewings
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Spesifiek verwag ons van ons verskaffers om te verseker dat hulle die WIETA-Kode en 

-Standaard van beste praktyk volg, soos uiteengesit in die HRDD-templaat hieronder: 

1. Indiensneming word vrylik gekies/geen gedwonge of gebonde 

arbeid (WIETA-beginsel 3)

2. Vryheid van assosiasie en die reg op kollektiewe bedinging 

word gerespekteer (WIETA-beginsel 5)

3. Werkstoestande is veilig en higiënies (WIETA-beginsel 4)

4. Kinderarbeid sal nie gebruik word nie (WIETA-beginsel 2)

5. Leefbare lone word betaal (WIETA-beginsel 9)

6. Werksure is nie buitensporig nie (WIETA-beginsel 8)

7. Geen diskriminasie word uitgeoefen nie (WIETA-beginsel 6)

8. Gereelde werk word verskaf (WIETA-beginsel 10)

9. Geen hardvogtige of onmenslike behandeling word toegelaat 

nie (WIETA-beginsel 7)

• Billike werkstoestande

• Billike werksure

• Billike behandeling

• Respek vir die regte van inheemse persone en kwesbare groepe.
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