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IMPAK VAN HUIDIGE WETGEWING OP ONDERNEMINGS 

INHOUDBESONDERHEDE VIR ONDERWYS-, LEER- EN ASSESSERINGSDOELEINDES 

• Verduidelik / Omskryf die doel van elke wet 

• Omskryf / Bespreek / Beveel die regte van die WAV aan op werkgewers en werknemers / regte van 
verbruikersregte volgens die NKW en die WVB. 

• Verduidelik die Nasionale Vaardigheidsontwikkelingstrategie en die Menslikehulpbronontwikkelingstrategie 
(dws Sektorale Onderwys en Opleidingsowerhede). 

• Omskryf / verduidelik die rol van SETA's 

• Verduidelik hoe SETA's befonds word. 

• Bespreek die impak van elke wet op besighede. 

• Omskryf die BBSEB-pilare 

• Verduidelik die implikasies van BBSEE-pilare op besighede. 

• Verduidelik strawwe / gevolge vir die nie-nakoming van die Wette. 

• Omskryf / Verduidelik aksies wat deur die onderskeie wette as diskriminerend beskou word. 

• Stel aanbevelings voor waarop/hoe besighede die wet kan nakom. 

 



Term Definition 

Skills Development 
Act/SDA 

The main aim of this Act is to improve the skill levels of people who are already 
employed in the business. 

Skills Development 
Levy/SDL 

It was introduced to ensure that businesses contribute to the development of skills 
of employees. 

PDI’s Previously Disadvantaged Individuals or designated group. 

 

SETA’s 

SETA’s were established in order to implement and monitor the implementation of 
the Skills Development Act. 

Labour Relations 
Act/LRA 

This Act was introduced to promote simple procedures for the resolution of labour 
disputes in the workplace. 

 

Collective bargaining  

Negotiations between employers’ association and trade unions on matters such as 
wages/conditions of employment.  

Collective agreement  Agreement between the employer organisations and trade unions. 

Dispute A disagreement between the employer and the employee  

Bargain councils It is formed by registered trade unions and employer organisations in order to 
prevent/resolve labour disputes.  

Employment Equity 
Act/EEA 

The main aim of this Act is to ensure that equal job opportunities are given to all 
people regardless of race/culture/language/age/religion/disability etc. 

Affirmative Action It was designed to ensure that suitable and qualified previously disadvantaged 
individuals are given equal job opportunities. 
Affirmative action forms part of the Employment Equity Act. 

Basic Conditions of 
Employment Act/BCEA 

This Act sets the minimum standard for employment in order to promote fair 
labour practice. 

Compensation for 
Occupational Injuries 
and Diseases  

 

The Act gives employees who are injured or contract diseases while on duty the 
right to claim compensation. 

Broad-Based Black 
Economic 
Empowerment 
Act/BBBEE 

The Act was introduced in order to ensure full economic participation of previously 
disadvantaged individuals.  

National Credit Act This Act was introduced to protect consumers against unfair and reckless credit 
granting by businesses. 

Credit providers  All businesses that offer goods and services on credit  

National credit 
Regulator/NCR  

The NCR is responsible for the regulation of the South African credit industry. This 
means that all businesses that offer good and services on credit must be registered 
with the NCR.  

Debt review/ Debt 
counselling  

This is a debt solution targeted at South African consumers who are over indebted 
and struggling to manage their finances.  

 
Consumer Protection 
Act 

The main aim of this Act is to promote/protect the economic interests of 
consumers by providing them information so that they make informed choices.  

Compliance  Acting according to a set of rules 



Penalties  Punishment for doing something that is against a law. 

Discriminatory actions  Treating a person/people differently, from the way in which you treat other people. 

 

1 DIE VAARDIGHEIDSONTWIKKELINGSWET 

Doel van die Wet op Vaardigheidsontwikkeling 

• Ontwikkel die vaardighede van mense in Suid-Afrika ten einde produktiwiteit te verbeter. 

• Belê in opleiding en opleiding van werkers. 

• Verbeter die kanse om werk te kry vir voorheen benadeelde persone 

• Moedig werknemers aan om aan leerprogramme deel te neem. 

• Reduseer wanbalanse van die verlede deur middel van onderwys en opleiding 

• Moedig besighede aan om die vaardighede van hul werkers te verbeter. 

• Verbeter die kanse om werk te kry vir voorheen benadeelde persone. 

 

Impak van die WVO op besigheid 

Positiewe / Voordele 

• Lei werknemers op om produktiwiteit in die werkplek te verbeter. 

• Bevorder selfstandige en swart entrepreneurskap 

• Verhoog die opbrengs op belegging in onderwys en opleiding. 

• Besigheid kan wêreldwyd mededingend word. 

• Verhoog die aantal vaardige werknemers in gebiede waar hierdie vaardighede skaars is. 

• Moedig die ontwikkeling en leer van deurlopende vaardighede aan om die verbetering van 
vaardigheidsontwikkeling te ondersteun. 

• Verbeter werksgeleenthede en arbeidsbeweging van werkers uit voorheen benadeelde groepe. 

• Diskriminasie op die werkplek kan aangespreek word deur opleiding. 

• Werkplek word gebruik as 'n aktiewe leeromgewing waar werknemers praktiese werkservaring kan opdoen 

• BBSEB-voldoenende besighede kan hul produkte / dienslewering verbeter aangesien hulle meer geskoolde 
werkers in diens neem. 

EN / OF 

Negatiewe / Nadele 

• Verhoog koste aangesien die proses 'n groot hoeveelheid papierwerk vereis. 

• Implementering van die WVO kan moeilik wees om te monitor en te beheer 

• Vaardigheidsprogramme sal nie altyd opleidingsbehoeftes van werknemers aanspreek nie 

• Vaardigheidsontwikkelingsheffing kan 'n ekstra las wees vir finansies en sukkelende ondernemings. 

• Dit kan gemoniteer en beheer word deur regeringsdepartemente wat nie opleiding as hul belangrikste 
prioriteite het nie. 

• Die SETA's mag nie goed georganiseer word nie en baie kursusse wat deur maatskappye aangebied word, mag 
nie eenheidstandaarde hê wat verband hou met die kursusinhoud nie. 



• Baie diensverskaffers wat opleidingstake aanbied, is nie SAQA/SAKO geakkrediteer nie. 

• Baie ondernemings mag nie hierdie staatsinisiatief ondersteun nie. 

• Implementering van die WVO kan moeilik wees om te monitor en te beheer. 

• Daar word van werknemers verwag om leerderskappe gedurende werksure by te woon wat die produksieproses 
/ produktiwiteit kan beïnvloed. 

• Duur vir besighede om 'n persoon in diens te neem om leerderskappe te implementeer, bestuur en beheer. 

• Die tyd en geld wat spandeer word om werknemersvaardighede te verbeter, word vermors as hulle die 
besigheid verlaat. 

 

Diskriminerende aksies volgens die WVO 

• Voorkoming van werknemers om te teken vir 'n leerlingskap as gevolg van hul ouderdom of posisie in die 
werkplek. 

• Onbillike bevordering van vaardighede en ontwikkeling / opleiding aan sekere werknemers. 

• Verskaffing van indiensnemingsdienste vir wins sonder om as werkgewer geregistreer te wees. 

• Die verskaffing van valse inligting in enige voorgeskrewe dokument. 

 

Strawwe vir nie-nakoming 

• Besighede wat nie die Vaardigheidsontwikkelingsheffing betaal nie, mag nie leerderskappe / eis toelaes van die 
WVO aanbied nie. 

• 'n Arbeidsinspekteur kan die besigheid beveel om op te hou om te werk indien die besigheid skuldig bevind 
word aan onwettige praktyke. 

 

Maniere waarop besighede kan voldoen aan die WVO 

• Werkgewers wat LBS(Tax) invorder, moet by SETA's registreer. 

• Een persent van 'n werkgewer se betaalstaat moet aan die SETA oorbetaal word. 

• Besighede moet by die SAID registreer in die gebied waarin hul besigheid geklassifiseer word (volgens die SETA). 

• Werkgewers moet 'n vaardigheidsplan vir werkplek indien en bewys lewer dat dit geïmplementeer is. 

• Besighede met meer as 50 werknemers moet 'n vaardigheidsontwikkelingsfasiliteerder aanstel. 

• Assesseer die vaardighede van werknemers om gebiede te bepaal waar vaardigheidsontwikkeling benodig 
word. 

• Moedig werknemers aan om aan leerderskappe en ander opleidingsprogramme deel te neem. 

• Voorsien alle werknemers die geleentheid om hul vaardighede te verbeter. 

• Besighede moet by die betrokke SETA's registreer. 

 

 

 

 

 



Rol / funksies van SETA's 

• Verslag aan die direkteur-generaal. 

• Bevorder en stig leerderskappe. 

• Versamel heffings en betaal toelaes soos benodig. 

• Verskaf akkreditasie vir vaardigheidsontwikkelingsfasiliteerders. 

• Teken leerderskapooreenkomste / leerprogramme aan. 

• Keur planne goed vir werkplekvaardighede en jaarlikse opleidingsverslae. 

• Monitor / evalueer die werklike opleiding deur diensverskaffers. 

• Toekennings aan werkgewers, onderwys en opleidingsverskaffers toeken. 

• Oorsien opleiding in verskillende sektore van die Suid-Afrikaanse ekonomie. 

• Ontwikkel vaardigheidsplanne in lyn met die Nasionale Vaardigheidsontwikkelingstrategie 

• Stel vaardigheidsontwikkelingsplanne op vir hul spesifieke ekonomiese sektore. 

• Voorsien opleidingsmateriaal / programme vir vaardigheidsontwikkelingsfasiliteerders. 

• Betaal toekennings aan maatskappye wat voldoen aan die vereistes van die Wet op Vaardigheidsontwikkeling. 

• Bevorder leerderskappe en leerprogramme deur geskikte werkplekke vir praktiese werkervaring te identifiseer. 

 

Befondsing van SETA’s 

• Vaardigheidsontwikkelingsheffings betaal deur werkgewers bv. 80% word aan die verskillende SETA versprei en 
20% word in die Nasionale Vaardigheidsfonds betaal. 

• Skenkings en toelaes van die publiek 

• Surplusfondse van regeringsinstellings 

• Fondse ontvang van die lewering van hul dienste. 

Onderskei tussen die Nasionale Vaardigheidsontwikkelingstrategie en die Menslike 
Hulpbronontwikkelingstrategie 

Nasionale Vaardigheidsontwikkelingstrategie Menslike Hulpbronontwikkelingstrategie 
- Moedig opleiding van goeie gehalte in die werkplek 
aan om voortgesette ontwikkeling van vaardighede te 
verseker. 

- Spreek vaardigheidstekorte in die Suid-Afrikaanse 
arbeidsmag aan. 

- Voorsien vir die deelname van die regering, 
georganiseerde besigheid en arbeid. 

- Doelwit om vinniger ekonomiese groei / hoër 
indiensnemingsvlakke en verminderde vlakke van 
armoede te bereik. 

- Verbeter sosiale ontwikkeling deur ekonomiese 
ontwikkeling. 

- Bevorder maatskaplike ontwikkeling / sosiale 
geregtigheid en help om armoede te verlig 

- Dui aan hoe Sektorale Onderwys- en 
Opleidingsowerhede (SETA's) die geld wat uit die 
Vaardigheidsontwikkelingsheffing toegewys word, 
moet gebruik. 

- Ontwikkel kort- en langtermyn 
werksmagvaardighede. 

- Verhoog / verbeter toegang tot 
opleidingsprogramme. 

- Verbeter die aanbod van vaardighede. 

- Bou / Verskaf loopbaan / 
beroepleiding/opleidingsentrums 

- Verhoog werknemers se deelname aan lewenslange 
leer. 

 

 



2 WET OP ARBEIDSVERHOUDINGE / WAV 

Doel van die Wet 

• Verskaf 'n raamwerk / struktuur vir arbeidsverhoudinge tussen werkgewers en werknemers. 

• Bevorder kollektiewe bedinging by die werkplek. 

• Vestig Arbeidshowe en Arbeidsappèlhof 

• Bevorder eenvoudige prosedures vir die registrasie van vakbonde en werkgewersorganisasies. 

• Voorsien die reg om deur die werkgewer uit te sluit as 'n reaksie op lang stakings. 

• Bevorder werkplekforums om werknemers in besluitneming te akkommodeer. 

• Bevorder regverdige arbeidspraktyk tussen die werkgewers en werknemers. 

• Verduidelik die oordrag van dienskontrakte tussen die bestaande en nuwe werkgewers. 

• Bevorder ekonomiese ontwikkeling / sosiale geregtigheid / arbeidsvrede om te verseker dat die werkplek die 
basiese regte van werknemers behou. 

• Vestig die Kommissie vir Versoening, Bemiddeling en Arbitrasie (KVBA) vir geskilbeslegtings. 

• Vestig Arbeidshowe en Arbeidsappèlhof. 

 

Impak van die WAV op besigheid 

Positiewe / Voordele 

• Beskerm die regte van besighede in arbeidsverwante kwessies 

• Arbeidsgeskille word vinniger vereffen en minder duur. 

• Voorkom onbillike diskriminasie in die werkplek aangesien dit gelyke geleenthede vir alle werknemers bevorder. 

• Beskerm werkgewers wat wettige uitsluiting begin wanneer onderhandelinge tussen partye misluk. 

• WAV maak voorsiening vir die beginsels van kollektiewe bedinging en stel strukture in plek waarmee geskille in 
die werkplek afgehandel kan word. 

• Bevorder 'n gesonde verhouding tussen die werkgewer en werknemers 

• Voorsien spesifieke riglyne vir werkgewers oor korrekte en billike dissiplinêre prosedures. 

• Werkgewers en werknemers het riglyne ten opsigte van korrekte en regverdige ontslagprosedures. 

• Voorsien meganismes soos statutêre rade / kollektiewe bedinging / KVBA. 

• Arbeidsgeskille word vinniger vereffen en minder duur. 

• Voorsien beskerming vir werkgewers wat op wettige uitsluiting begin. 

• Werkgewers is geregtig op vergoeding van die Arbeidshof indien hulle skade gely het as gevolg van 
onbeskermde stakings. 

• Werkplekforums kan waarde toevoeg tot besighede as dit behoorlik funksioneer. 

EN / OF 

Negatiewe / Nadele 

• Produktiwiteit kan afneem as werknemers tydens werksure aan die aktiwiteite van vakbonde mag deelneem. 

• Koste van arbeid styg as gevolg van wettige stakings 

• Verminderde globale mededingendheid as gevolg van laer produktiwiteit 



• Werkgewers moet moontlik inligting oor werkplekkwessies aan vakbondverteenwoordigers bekend maak wat 
die kern van hul mededingende voordeel kan wees. 

• Werkgewers mag nie werknemers soos hul wil ontslaan nie, aangesien prosedures gevolg moet word. 

• Sommige besighede kan voel dat die WAV werknemers te veel mag gee, aangesien dit lang prosedures skep, bv. 
konsultasie met werkplekforums. 

• Werkgewers mag nie 'n hofinterdik kry om 'n staking te stop nie. 

• Stakingsaksies lei altyd tot verlies van produksie waarvoor werkgewers nie mag eis nie. 

• Sommige vakbonde mag nie die mandaat van hul lede bevorder nie, maar hulle begin met bedryfsaksies wat 
skadelike is vir arbeidsverhoudinge tussen werkgewers en werknemers. 

• Baie werknemers en werkgewers verstaan nie / respekteer die Wet op Arbeidsverhoudinge. Arbeidsgeskille en 
bedingingsraadsprosesse word ontwrigtend / tydrowend en kan lei tot 'n afname in produktiwiteit in besighede. 

• Baie werknemers maak gebruik van die reg om te staak sonder om hul verantwoordelikhede te erken. 

 

Diskriminerende optrede volgens die WAV 

• Onbillike / Onwettige ontslag van werknemers. 

• Kansellasie van werknemers se kontrakte deur 'n nuwe werkgewer wanneer ‘n besigheid word verkoop 

• Weiering van die vestiging van werkplekforums. 

• Weier om werkplekforumlede tyd te gee om vergaderings tydens werksure by te woon. 

• Dwing werknemers om vakbond-lidmaatskap op te gee. 

• Voorkoming van werknemers om by vakbonde aan te sluit. 

• Weiering van verlof aan vakbondverteenwoordigers om vakbond-aktiwiteite by te woon. 

• Oortreding van kollektiewe ooreenkomste / besluitnemingsmeganismes deur enige werkgewer / werknemer. 

• Nie toelaat dat werknemers aan wettige stakings deelneem nie 

 

Strawwe vir nie-nakoming van die WAV 

• Die werkgewer kan gedwing word om 'n geskilbeslegtingsproses te betree. 

• Besighede sal beboet word indien hulle nie voldoen aan die ooreenkomste wat tydens die 
geskilbeslegtingsproses bereik is nie. 

• Besighede wat versuim om aan hierdie Wet te voldoen, kan finansiële koste bv. regs- / KVBA-gelde en boetes. 

 

Maniere waarop ondernemings aan die WAV kan voldoen 

• Besighede moet werknemers toelaat om vakbonde te vorm / deel te neem aan vakbondaktiwiteite / regstaking. 

• Toestaan / ondersteun die vestiging van werkplekforums. 

• Werknemers moet nie onbillik / onwettig ontslaan word nie 

• Werkgewers moet nie enige kollektiewe ooreenkoms oortree / ignoreer nie 

• Open alle relevante inligting wat deur vakbondverteenwoordigers benodig word om hul werk effektief te doen. 

 

 



Die regte van werkgewers en werknemers volgens WAV 

Regte van werkgewers 

• Werkgewers het die reg om werknemers uit te sluit wat onbeskermde / onwettige staking / arbeid aksie 
aangaan. 

• Vorm werkgewersorganisasies. 

• Vorm 'n bedingingsraad vir kollektiewe bedingingsdoeleindes. 

• Ontslaan werknemers wat betrokke is by 'n onbeskermde staking / wangedrag soos intimidasie / geweld tydens 
'n staking. 

• Reg om nie 'n werknemer te betaal wat aan 'n beskermde staking deelgeneem het vir dienste / werk wat hulle 
nie tydens die staking gedoen het nie. 

Regte van werknemers 

• Werknemers mag by 'n vakbond van hul keuse aansluit. 

• Versoek vakbondverteenwoordigers om werknemers by te staan in die grief / dissiplinêre verhoor. 

• Vakbondverteenwoordigers kan redelike tyd af met werk betaal, om vakbondpligte by te woon. 

• Begin wettige stakings as 'n oplossing vir griewe. 

• Verwys onopgeloste werkplek geskille na die KVBA. 

• Verwys onopgeloste KVBA geskille na die Arbeidshof op appèl. 

 

3 WET OP GELYKE INDIENSNEMING 

Doel van die WGI 

• Hierdie Wet bepaal dat werknemers wat dieselfde werk doen (gelyke werk) gelykop betaal moet word (gelyke 
betaling). 

• Geen diskriminasie op grond van geslag in die werkplek nie. 

• Bevorder gelyke geleenthede en regverdige behandeling in die werkplek. 

• Voorsien vir werknemers om onopgeloste geskille na die KVBA te verwys. 

• Beskerm werknemers van viktimisasie indien hulle die regte wat deur die WBD aan hulle gegee word, uitoefen. 

 

Impak van die WGI op besigheid 

Positiewe / Voordele 

• Bevorder gelyke geleenthede en regverdige behandeling in die werkplek 

• Bevorder die implementering van regstellende aksiemaatreëls om die wanbalanse in indiensneming reg te stel. 

• Voorsien alle werknemers 'n gelyke geleentheid om in 'n posisie gekies / aangestel / bevorder te word. 

• Voorsien werknemers met regsverteenwoordiging √ indien hulle glo dat hulle onbillik gediskrimineer is. √ 

• Motiveer werknemers omdat die werksmag meer divers / verteenwoordigend / inklusief is 

• Moedig diversiteit in besigheid aan deur mense van verskillende rasse-agtergronde in diens te neem. 

• Moedig konsultasie tussen werkgewer en werknemers aan. 

• Voorkom onbillike diskriminasie aangesien dit verseker dat die arbeidsmag die demografie van die land 
verteenwoordig 



• Besighede is in 'n beter posisie om kontrakte met die regering te onderhandel / Impak is positief op SEB-
graderings van besighede 

• Gesertifiseerde psigometriese toetse kan gebruik word om aansoekers / werknemers te assesseer om te 
verseker dat dit geskik is. 

EN / OF 

 

Negatiewe / Nadele 

• Verhoogde administrasielas, aangesien besighede elke twee jaar elke jaar 'n indiensnemingsverslag moet opstel. 

• Duur om iemand wat min van die Wet weet, op te lei / in diens te neem. 

• Boetes / strawwe vir nie-voldoenende besighede kan duur wees vir die besigheid. 

• Werkgewers moet een of meer senior bestuurders aanstel om die implementering van die plan te verseker, wat 
salarisuitgawes verhoog 

• Besighede moet 'n voldoening sertifikaat indien voordat hulle sake doen met staatsbesighede 

• Ondernemings word soms onder druk gestel om 'n ongeskikte GI persoon aan te stel om GI-vereistes te voldoen 

• Dikwels word posisies nie gevul omdat daar geen geskikte GI-kandidate is nie 

 

Strawwe vir nie-nakoming van die WGI 

• Besighede kan na die Arbeidshof geneem word vir vervolging. 

• Boetes mag opgelê word aan besighede wat versuim om aan sy verslagdoeningsverpligtinge te voldoen. 

• Die Departement van Arbeid kan nie-voldoenende maatskappye blokkeer om sake te doen met die regering. 

 

Diskriminerende optrede volgens die WGI 

• Nie in diens neem van 'n jong vrou omdat sy in die toekoms kinders wil hê nie. 

• Weier om 'n persoon in diens te neem omdat hy / sy sterk godsdienstige oortuigings het / 'n gestremdheid het 

• MIV-toetsing doen, tensy dit deur die Arbeidshof geregverdig word. 

• Om mense toegang tot die werksplek te weier op grond van geslag, ras of kultuur 

 

Maniere waarop ondernemings aan die WGI kan voldoen 

• Besighede moet waak teen diskriminerende aanstellings. 

• Bevorder gelyke geleenthede en regverdige behandeling 

• Redelike akkommodasie van mense uit aangewese groepe 

• Verseker dat alle rassegroepe op elke vlak van indiensneming gelyke verteenwoordiging het. 

• Dien die diensbillikheidsplan in by die Departement van Arbeid 

• Behou aangewese groepe, insluitende vaardigheidsontwikkeling van sulke groepe. 

• Assesseer die rassesamestelling van alle werknemers, insluitend senior bestuur. 

• Definieer die aanstellingsproses duidelik sodat alle partye goed ingelig is. 



• Gebruik gesertifiseerde psigometriese toetse om aansoekers / werknemers te assesseer om te verseker dat 
geskikte kandidate aangestel word. 

• Verseker dat diversiteit / inklusiwiteit in die werkplek bereik word. 

• Implementeer regstellende aksiemaatreëls om nadele wat deur aangewese groepe ervaar word, reg te stel. 

• Stel 'n indiensnemingsplan in oorleg met werknemers op. 

• Implementeer 'n indiensnemingsplan. 

• Ken een of meer senior bestuurders toe om implementering en monitering van die diensbillikheidsplan te 
verseker. 

• Elimineer hindernisse wat 'n nadelige uitwerking op aangewese groepe het. 

• Behou / Ontwikkel / Lei aangewese groepe op, insluitend vaardigheidsontwikkeling. 

• Gereeld aan die Departement van Arbeid verslag doen oor vordering met die implementering van die plan. 

 

4 Wet op Basiese Diensvoorwaardes / WBD 

Doel van die WBD 

• Verskaf duidelike diensvoorwaardes vir werkgewers en werknemers. 

• Stel minimum vereistes / standaarde vir die dienskontrak. 

• Reguleer die reg op billike arbeidspraktyke soos uiteengesit in die Grondwet. 

• Voldoen aan die reëls en regulasies wat deur die Internasionale Arbeidsorganisasie Organisasie uiteengesit is. 

• Reguleer die variasies van basiese diensvoorwaardes. 

• Bevorder ekonomiese ontwikkeling en sosiale geregtigheid. 

 

Impak van die WBD 

Positiewe / Voordele 

• Skep 'n raamwerk van aanvaarbare indiensnemingspraktyke, bv. Werksure, verlof, ens. 

• Bevorder regverdige behandeling van werknemers in besigheid. 

• Moedig konsultasie tussen werkgewers en werknemers aan. 

• Omskryf minimum vereistes wat die basis vorm van dienskontrakte. 

• Werksure word gespesifiseer sodat die werkgewer nie werknemers kan ontgin nie. 

• Die reëls en regulasies is baie spesifiek, wat die werkgewer duidelik rig hoe om werkskeppingsvraagstukke te 
hanteer. 

• Werknemers word toegelaat om vakbonde te raadpleeg in gevalle waar die WBD-toestande oortree word. 

• Werknemers kan klagtes indien by arbeidsinspekteurs wat dit kan aanspreek. 

EN / OF 

 

 

 

 



Negatiewe / Nadele 

• Die ontwikkeling / opstel van 'n formele / wetlike dienskontrak kan tydrowend / duur wees. 

• Besighede kan werkverskaffings negatief beskou en mag dit nie implementeer nie, wat lei tot nie-nakoming / 
boetes. 

• Geen werkgewer mag 'n werknemer dwing om meer as 45 uur per week te werk nie. Dit kan lei tot verminderde 
produktiwiteit. 

• Die huur van goedkoop arbeid is nie meer moontlik nie, sodat besighede nie werkers kan uitbuit nie. 

• WBD dwing besighede om aan baie wetlike vereistes te voldoen, wat arbeidskoste kan verhoog. 

• Besighede wat nie aan die Wet voldoen nie, kan van hoë boetes aangekla word, wat hul kontantvloei negatief 
kan beïnvloed. 

• Besighede kan die bepalings van die WBD oorweeg as onbelangrik en 'n onnodige administratiewe las, wat 
bedryfskoste verhoog. 

 

Diskriminerende aksies volgens die WBD 

• Verbied werkers om lone / salarisse met mede-werkers te bespreek. 

• Voorkoming van werkers om toegang tot dienskontrakte te hê. 

• Weier om 'n geldige mediese sertifikaat van 'n siekewerker te aanvaar. 

• Weier om 'n werker se gesinsverantwoordelikheid te gee, verlof om 'n siek familielid te ondersteun 

 

Strawwe besighede kan in die gesig staar omdat hulle nie aan die WBD voldoen nie 

• Arbeidsinspekteurs mag 'n nakomingsbevel dien deur aan die Departement van Arbeid te skryf 

• Die Direkteur-generaal kan die nakomingsbevel ooreenstem / verander / kanselleer. 

• Arbeidsinspekteurs mag ondersoek / inspekteer / vra vrae oor klagtes en verwyder rekords as bewyse. 

• Besighede kan na die arbeidshof geneem word vir 'n beslissing. 

• Besighede wat skuldig bevind word aan nie-nakoming, kan swaar boetes of boetes ondervind. 

• Hulle kan beveel word om vergoeding en skade aan die werknemer te betaal. 

 

Maniere waarop besighede kan voldoen aan die WBD 

• Werkers moet slegs 9 uur per dag werk in 'n 5 dae werksweek. / 8 uur per dag in 'n 6 dae werksweek. / Oortyd 
moet nie meer as 10 uur per week wees nie. 

• Hulle moet 'n breek van 60 minute hê na vyf ure se werk 

• Werkers kan tot ses weke siekverlof betaal gedurende 'n siklus van 36 maande 

• Besighede moet nie kinders onder die ouderdom van 16 in diens neem nie. 

• Werkers moet dubbel kry as hulle werk tydens openbare vakansiedae / Sondag 

 

 

 

 



Bepalings van die WBD 

Werksure / Werksure 

• Werkers mag dalk nie meer as 45 uur in enige week werk nie. 

• Werkers mag nege uur per dag werk indien hulle vyf dae of minder per week / agt uur per dag werk √ indien 
hulle meer as vyf dae per week werk. 

• Nagwerk verrig na 18:00 en voor 6:00 die volgende dag by ooreenkoms, moet vergoed word deur toelae / 
vermindering van werksure. 

• Gewone werksure kan by ooreenkoms verleng word √ met 'n maksimum van 15 minute per dag / maksimum 
van sestig minute per week om pligte te voltooi wanneer die publiek bedien word. 

• Gewone werksure kan verminder word √ tot 'n maksimum van 40 uur per week / 8 uur per dag. 

Oortyd 

• Werkers moet instem om oortyd te werk. 

• Werkers kan nie meer as drie ure oortyd per dag / 10 ure per week werk nie. 

• Oortyd moet soos volg vergoed word: 

• Een en 'n half keer die normale vergoeding vir oortyd gewerk op weekdae en Saterdae. 

• Verdubbel die normale vergoeding vir oortyd wat op Sondae en openbare vakansiedae gewerk word. 

• Oortyd moet óf teen gespesifiseerde koers betaal word vir oortyd of 'n werknemer mag ooreenkom om 
betalingstyd te ontvang. 

• Minister van Arbeid kan die maksimum toelaatbare werksure, insluitende oortyd, vir gesondheids- en 
veiligheidsredes vir 'n sekere kategorie werk voorskryf. 

Verlof 

Soorte verlof 

Jaarlikse verlof 

Werkers is geregtig om: 

• 21 opeenvolgende dae jaarlikse verlof per jaar / Een dag vir elke 17 dae gewerk .√ / Een uur vir elke 17 uur 
gewerk. 

• 'n Werkgewer kan slegs 'n werker se verlof uitbetaal as daardie werker die werk verlaat. 

Siekverlof 

Werkers is geregtig om: 

• Ses weke betaalde siekteverlof in 'n tydperk van 36 maande / 1 dag betaalde siekteverlof vir elke 26 dae wat 
gedurende die eerste ses maande van diens gewerk is. 

• 'n Mediese sertifikaat kan vereis word voordat 'n werknemer betaal word wat vir meer as twee opeenvolgende 
dae afwesig is / wat dikwels afwesig is. 

Kraamverlof 

• 'n Swanger werknemer is geregtig op vier agtereenvolgende maande verlof. 

• 'n Swanger werknemer mag nie toegelaat word om werk te verrig wat gevaarlik is vir haar ongebore kind nie. 

• Die aanvangsdatum is gewoonlik enige tyd vanaf vier weke voor die verwagte geboortedatum of op advies van 
'n dokter / vroedvrou. 

 



Gesinsverantwoordelikheidsverlof 

• Drie tot vyf (3 tot 5) dae betaalde verlof per jaar op versoek in geval van die dood van die werknemer se 
eggenoot / lewensmaat / ouer / aannemende ouer / grootouer / kind / aannemende kind / kleinkind / broer of 
suster. 

• 'n Werkgewer mag redelike bewys vereis voordat hy hierdie verlof gee. 

• Manlike werknemers is geregtig op 'n maksimum van drie / vyf dae se vaderskap wanneer sy kind gebore is. 

Maaltye en rusperiodes 

• Werkers moet 'n maaltydpouse van 60 minute na vyf aaneenlopende ure se werk hê. 

• Dit kan tot 30 minute verminder word deur skriftelike ooreenkoms, wanneer minder as 6 uur per dag werk. 

• 'n Werker moet 'n daaglikse rusperiode hê van 12 aaneenlopende ure / 'n weeklikse rusperiode van 36 
aaneenlopende ure wat Sondae moet insluit. 

Publieke vakansiedae 

• Werkers moet betaal word vir enige vakansiedae wat op 'n werksdag val. 

• Werk op openbare vakansiedae is by ooreenkoms en betaal teen dubbel die koers. 

Beëindiging van indiensneming 

• 'n Werkskontrak mag slegs beëindig word na een week se kennisgewing, indien die werker ses maande of 
minder in diens geneem is. 

• 'n Minimum van vier weke kennis moet gegee word indien die werker vir 'n jaar of langer in diens geneem is. 

• Die werknemer moet skriftelik kennis gegee word. 

• 'n Werknemer wat om herstruktureringsredes afgedank / ontslaan word, is geregtig op een week se 
skeidingsvergoeding vir elke jaar van diens. 

Kind en dwangarbeid 

• Dit is onwettig om 'n kind jonger as 15 jaar in diens te neem. 

• Dit is ook onwettig om iemand te dwing om te werk. 

• Besighede kan kinders oor die ouderdom van 15 jaar in diens neem, indien werk nie skadelik is vir hul 
gesondheid / welsyn / opvoeding / morele en sosiale ontwikkeling / minderjariges onder die ouderdom van 18 
jaar mag nie gevaarlike werk / werk vir 'n volwassene beteken nie. 

 

5 Vergoeding vir Beroepsbeserings en -siektes / WVBS 

Doel van WVBS 

• Voorsien 'n omvattende beskerming aan werknemers wat beseer is in die verrigting van hul pligte. 

• WVBS is van toepassing op alle deeltydse en voltydse werkers wat siek / beseer word / gestremd / vermoor 
weens 'n werkplekongeluk / siekte 

• Dit sluit werkers uit wat met opsetlike wangedrag / werkers vir ten minste twaalf maande / lede van die SA 
Weermag / Polisiediens buite Suid-Afrika werk. 

• Dit maak voorsiening vir die instelling van 'n Vergoedingsraad wie se funksie is om die Minister van Arbeid te 
adviseer oor die aansoek / bepalings van WVBS. 

 

 

 



Impak van die WVBS op besighede 

Positiewe / Voordele 

• Bevorder veiligheid in die werkplek. 

• Skep 'n raamwerk vir aanvaarbare indiensnemingspraktyke en veiligheidsregulasies. 

• Voorsien administratiewe riglyne / meganismes vir die hantering van / verwerking van eise. 

• Elimineer tyd en koste wat spandeer word aan lang siviele hofverrigtinge. 

• Werkgewers word beskerm teen finansiële las indien 'n ongeluk in die werkplek voorkom, mits die werkgewer 
nie nalatig is nie 

• Eisprosesse is relatief eenvoudig. 

• Maak besighede meer sosiaal verantwoordelik omdat hulle nie net werkers lukraak in gevaarlike 
werksomstandighede kan aanwend nie. 

• Werkers word met waardigheid en respek behandel, aangesien besighede hulle beskou as 

waardevolle bates en nie net as werkers nie. 

• Dek alle werknemers by die werkplek as albei partye aan al die nodige veiligheidsvoorwaardes in die Wet 
voldoen. 

• Werknemers dra nie by tot hierdie fonds nie. 

• Werknemers word finansieel vergoed vir enige besering / ongeskiktheid as gevolg van hul pligte by hul 
werkplek. 

• In die geval van 'n werknemer se dood as gevolg van 'n werksverwante ongeval / siekte, sal sy / haar afhanklike 
(s) finansiële ondersteuning ontvang. 

• Werknemers ontvang mediese hulp, mits daar geen ander mediese bystand opsie is nie. / Kan nie mediese hulp 
van die fonds en mediese fonds eis nie. 

• Enige vergoeding aan 'n werknemer / die gesin is vrygestel van inkomstebelasting. 

• Mediese uitgawes / Ander vorme van vergoeding word aan werknemers en / of hul gesinne betaal, afhangende 
van die tipe / erns van die beserings. 

• Werkgewers moet 'n maandelikse bedrag aan die Vergoedingsfonds betaal afhangende van die aantal 
werknemers / die risiko waarvoor hulle blootgestel word. 

EN / OF 

Negatiewe / Nadele 

• Eisprosesse kan tydrowend wees. 

• Prosedures wat deur hierdie Wet vereis word, kan duur wees aangesien papierwerk 'n ekstra administratiewe 
las op besighede plaas. 

• Implementeringsprosesse / prosedures wat deur die Wet vereis word, kan duur wees. 

• Werkgewers moet al hul werkers registreer / jaarlikse bydraes lewer aan WVBS, wat kan lei tot 
kontantvloeiprobleme. 

• Werkgewers mag gedwing word om swaar strawwe te betaal as hulle skuldig bevind word aan nalatigheid / nie 
veiligheidsmaatreëls afdwing nie. 

• Werkers wat tydelik / permanent in die buiteland werksaam is, word nie gedek nie. 

• Binnelandse / Militêre werkers word nie gedek nie. 

 



Diskriminerende aksies volgens WVBS 

• Werkgewers wat omkoop of voorkom dat werknemers die ongeluk / besering rapporteer. 

• Verskaf vals inligting oor vorige ernstige ongelukke / beroepsiektes. 

• Werkgewers wat nie bydra tot die Vergoedingsfonds nie. 

• Werkgewers wat nie eise vir beserings toelaat nie, diskrimineer teen beseerde werknemers. 

• Werkgewers wat te lank neem om eise te verwerk / die eisproses te vertraag. 

• Vergoeding wat afgetrek word teen enige skuld van die persoon wat op die vergoeding geregtig is. 

 

Strawwe vir nie-nakoming van WVBS 

• Besighede kan beboet word vir die weiering om die eis in te dien / die Wet te oortree. 

• Besighede kan gedwing word om groot betalings te maak indien hulle nie die nodige voorsorgmaatreëls 
ingevolge die Wet geneem het nie. 

• Hulle mag gedwing word om enige herstelkoste wat deur die Vergoedingsfonds vereis word, te betaal. 

• Werknemers mag besigheid na die hof neem omdat hulle hom / haar nie by die Kommissaris van die 
Vergoedingsfonds geregistreer het nie. 

• As besighede skuldig bevind word aan enige wangedrag, sal hulle groot boetes / gesig gevangenisstraf moet 
betaal. 

 

Maniere waarop besighede kan voldoen aan die WVBS 

• Besighede moet 'n gesonde / veilige werksomgewing bied. 

• Registreer by die Vergoedingskommissaris en verskaf die besonderhede van die besigheid. 

• Hou rekords van werknemers se inkomste en besonderhede van werk vir vier jaar. 

• Rapporteer alle voorvalle wat die dood / besering / siekte van werknemers veroorsaak. 

• Dien opbrengste van verdienste voor nie later nie as 1 Maart jaarliks in. 

• Heffings moet aan die Vergoedingsfonds betaal word. 

• Verseker dat die perseel / toerusting / masjinerie in goeie werkende toestand is. 

• Uitvoering van gereelde assessering van die werkplek deur inspekteurs om die risiko te bepaal waaraan 
werknemers blootgestel is. 

• Werkgewers mag nie aftrekkings vir WVBS deel van werknemersvergoedingspakkette maak nie. 

• Besighede moet verseker dat eise binne twaalf maande na die ongelukdatum ingedien word. 

 

6 Breedbasis Swart Ekonomiese Indiensnemingswet / BBSEB 

Doel van BBSEB 

• Stel rykdom in breë trekke oor alle bevolkingsgroepe beskikbaar. 

• Omskep areas wat die regering 'n platform bied om billike verspreiding van welvaart te bring. 

• Laat die ontwikkeling van Goeie Praktykskodes toe. 

• Dit beoog om ongelykheid in die Suid-Afrikaanse ekonomie aan te spreek. 



 

Impak van die BBSEB op besighede 

Positiewe / Voordele 

• Moedig ondernemings aan om die eise vir regstelling / ekwiteit direk aan te spreek. 

• Verskaf 'n verskeidenheid besigheidskodes om indiensnemingsgelykheid te verbeter. 

• 'n Goeie SEB-gradering verbeter die beeld van die onderneming. 

• Bevorder ondernemingsontwikkeling deur entrepreneursvaardighede van PDI's te ontwikkel. 

• Besighede wat voldoen aan BBSEB ten opsigte van die pilare, sal hoog op die SEB-telkaart geklassifiseer word / 
mag staatsaanbiedings kry / mag ander BBSEB-sakevennote / -verskaffers lok. 

• Voorsien vir menslike hulpbronontwikkeling deur opleiding en ontwikkeling. 

• Bevorder ondernemingsontwikkeling deur entrepreneursvaardighede van aangewese persone te ontwikkel om 
hul eie ondernemings te begin. 

• Besighede sal 'n goeie oorsig hê oor hoe dit presteer in vergelyking met ander besighede in die res van die land. 

• Deur te fokus op BBSEB, sal die besigheid toewyding toon aan die sosiale / opvoedkundige / ekonomiese 
ontwikkelinge in die gemeenskap / land. 

• Sodra die onderneming gegradeer is, sal die onderneming verstaan hoe om BBSEB-strategieë te ontwikkel wat 
sy BBSEB-graderings jaarliks sal verhoog. 

• Fronting word ontmoedig omdat dit kan lei tot die diskwalifikasie van 'n besigheid se volle telkaart / BBSEB-
status. 

• Aandelepryse van BBSEB-ooreenstemmende besighede sal waarskynlik toeneem namate hulle meer besigheid 
lok. 

• Ondernemings wat klein, mikro-, medium ondernemings (KMMO's) ondersteun, mag hul eie BBSEB-graderings 
verhoog 

• Voldoen aan BBSEB-vereistes gee ondernemings se ervaring / blootstelling om beter werksgeleenthede / 
personeelontwikkeling te bied. 

EN / OF 

Negatiewe / Nadele 

• Besighede wat met die regering sake wil doen, moet hul SEB-status jaarliks beoordeel. 

• Prosesse kan lei tot korrupsie / nepotisme indien dit nie behoorlik gemonitor word nie. 

• Beleggings / Eiendomsaangeleenthede kan ongelukkigheid onder bestaande aandeelhouers / eienaars 
veroorsaak. 

• Besighede moet deur die proses van hul BBSEB nakoming gemeet / geverifieer word deur 'n onafhanklike SEB 
verifikasie agentskap. 

• Voorsien voorkeurverkryging, sodat sekere ondernemings uitgesluit kan word van die verskaffing van goedere / 
dienste. 

• Baie besighede is benadeel weens BBSEB-grade aangesien hulle nie al die punte kan bereik nie. 

• Prosesse en prosedures kan duur wees vir 'n besigheid aangesien daar baie wetlike vereistes is om genoeg 
punte te bepaal wat voldoenbaar is. 

• Besighede kan groot finansiële implikasies / strawwe beleef as hulle nie aan BBSEB voldoen nie. 

• Besighede sal geld moet spandeer op gebiede wat deur die sewe / vyf BBSEB-pilare gedek word om 'n goeie 
BBSEB-gradering te bekom. 



• Beleggings / Eienaarskwessies kan ongelukkigheid tussen bestaande aandeelhouers veroorsaak. 

 

Diskriminerende aksies volgens die BBSEB 

• Versuim om regstellende aksie te implementeer om BBSEB-verantwoordelikhede na te kom. 

• Bevordering van onbevoegde mense in 'n bestuursposte ten koste van gekwalifiseerde voorheen benadeeldes. 

• Weier om tenders aan swart verskaffers toe te ken wat voldoen aan die SEB. 

 

Strawwe vir nie-nakoming van die BBSEB 

• Besigheidsinskrywings kan gevangenisstraf in die gesig staar vir nie-nakoming en voorspanpraktyke. 

• Die boete kan 'n boete van tot 10% van die maatskappy se jaarlikse omset wees. 

• 'n Besigheid kan verbied word vir deelname aan regering kontrakte vir 'n tydperk van 10 jaar. 

• Besigheidslisensies mag nie herhaal word nie en magtigings mag nie uitgereik word nie 

• Die regering sal enige gekontrakteerde kontrak kanselleer wat gebaseer is op vals inligting aangaande BBSEB 
status. 

• Besighede wat versuim om minstens 40% van die nakoming van eienaarskap, vaardigheidsontwikkeling en nuwe 
onderneming en verskaffersontwikkeling te behaal, sal outomaties op 'n vlak afgegradeer word. 

 

Maniere waarop besighede kan voldoen aan die BBSEB 

• Besighede moet swart mense in bestuursposisies aanstel 

• Besighede moet aandele aan swart werknemers / mense verkoop. 

Stuur swart mense vir swart vir vaardigheidsontwikkeling opleiding. 

• Uitkontrakteer hul dienste aan SEB-verskaffers. 

Implementeer regstellende aksie wanneer afsprake gemaak word. 

• Ontwikkel kleinsakeondernemings en / KMMO's deur middel van Voorkeurverkryging. 

• Verbeter die lewenstandaard van die gemeenskappe waarin hulle funksioneer. 

BBSEB Pilare  

OU PILLARE NUWE PILARE 

Bestuur  Bestuursbeheer 

Gelyke indiensneming  

Vaardigheidsontwikkeling Vaardigheidsontwikkeling  

Eienaarskap Eienaarskap 

Voorkeur verkryging/Verskaffer 
ontwikkeling 

Voorkeur verkryging/Verskaffer 
ontwikkeling 

Ondernemings ontwikkeling  

Korporatiewe maatskaplike 
verantwoordelikheid 

Sosio-ekonomiese ontwikkeling/ 
maatskaplike verantwoordelikheid  

 



Implikasies van BBBEE-pilare op besighede 

Bestuur / Bestuursbeheer 

• Besigheid moet verseker dat transformasie op alle vlakke geïmplementeer word. 

• Stel swart mense in senior uitvoerende poste aan. 

• Betrek swartmense in die besluitnemingsprosesse. 

• Verseker dat swart vroue in die bestuur verteenwoordig word. 

• Besighede verdien punte in beide bestuur en eienaarskap as hulle meer as 25% van hul aandele aan swart 
beleggers verkoop, sodat sommige van hulle direkteure kan word. 

• Weens 'n tekort aan vaardige swart bestuurders / direkteure, vind sommige besighede moeilik om afsprake te 
maak. 

• Besighede word direk gepenaliseer√ vir die nie - implementering van hierdie pilaar. 

Eienaarskap 

• Besigheid moet swart mense in aandeelhouding / vennootskappe / franchises insluit. 

• Vrygestelde Mikro-ondernemings (OBE's) met 'n eienaarskap van 50% of meer swart mense word bevorder tot 
vlak 3 van die SEB-telkaart. 

• Meer geleenthede word geskep vir swart mense om eienaars / entrepreneurs te word. 

• Moedig klein swart beleggers aan om in groot maatskappye te belê en eienaarskap te deel. 

• Groot ondernemings moet gesamentlike ondernemings vorm met klein besighede in swart besit en 
besigheidsrisiko's deel. 

• Besighede vind dit soms moeilik om geskikte swart sakevennote / aandeelhouers op te spoor. 

• Baie swart mense kan nie aandele in maatskappye / bydraes tot vennootskappe bekostig nie. 

Ondernemings- en verskaffersontwikkeling  

OPSIE 1 

• Besigheid moet werk skep, aangesien verakaffer ontwikkeling plaaslike vervaardiging bevorder. 

• Ondernemings word aangemoedig om KMMO's van swart besit te belê / te ondersteun. 

• Bydrae kan monetêr wees, bv. lenings / beleggings / donasies. 

• Bydrae kan nie-monetêr wees, bv. konsultasiedienste / advies / ondernemingsprogramme, ens. 

• Uitkontrakteer dienste aan verskaffers wat voldoen aan BBSEB. 

• Identifiseer verskaffers in swart besit wat goedere en dienste kan lewer. 

• Ontwikkel die sakevaardighede van verskaffers van klein / swart besit, bv. verkoopstegnieke, regsadvies, ens. 

• Ondersteun die kontantvloei van klein verskaffers deur hulle voorkeurvoorwaardes te bied. 

• Besighede behoort in swart besit KMMO's te belê. 

• KMMO's sal aangemoedig word om hul eie besigheidsinisiatiewe te gebruik om hulle te maak 

volhoubare. 

• Ontwikkel en implementeer 'n verskaffersontwikkelingsplan / voorsieningsketting. 

• Klein / Groot besighede kan dalk nie ondernemingsontwikkeling bekostig nie 

belegging / ondersteuning. 



• Swart besit-KMMO's kan te afhanklik wees van ondersteuning van ander besighede / 

nie in staat om hul eie inisiatiewe te neem nie. 

• BBSEB verskaffers kan sonder goeie vakmanskap wees. 

• Kleiner besighede wat nie BBSEB voldoen nie, verloor besigheid. 

• Besighede word gedwing om van 'n kleiner poel verskaffers te kies. 

OF 

OPSIE 2 

 

Verskaffersontwikkeling / Voorkeurverkryging 

• Identifiseer verskaffers in swart besit wat goedere en dienste kan lewer. 

• Ontwikkel sakevaardighede van verskaffers van klein / swart besit, bv. verkope tegnieke, regsadvies, ens. 

• Ondersteun die kontantvloei van klein verskaffers deur hulle voorkeurvoorwaardes te bied met betaling. 

• Ontwikkel en implementeer 'n verskaffersontwikkelingsplan / voorsieningsketting. 

• BBSEB verskaffers kan sonder goeie vakmanskap wees. 

• Kleiner besighede wat nie BBSEB voldoen nie, verloor besigheid. 

• Besighede word gedwing om van 'n kleiner poel verskaffers te kies. 

EN / OF 

Ondernemingsontwikkeling 

• Besighede word aangemoedig om KMMO's van swart besit te belê / te ondersteun. 

• Bydrae kan monetêr wees, bv. lenings / beleggings / donasies. 

• Bydrae kan nie-monetêr wees, bv. konsultasiedienste / advies / ondernemingsprogramme, ens. 

• Besigheidsinskrywings moet belê in / ondersteun swart besit KMMO's. 

• KMMO's sal aangemoedig word om hul eie besigheidsinisiatiewe te gebruik om hulle volhoubaar te maak. 

• Klein / Groot besighede kan nie beleggings / ondersteuning vir ondernemingsontwikkeling bekostig nie. 

• KMMO's wat in swart besit is, kan te veel afhanklik wees van ondersteuning van ander besighede / nie in staat 
wees om hul eie inisiatiewe te neem nie. 

Indiensnemingsgelykheid 

• Besigheid behoort geskikte en gekwalifiseerde werknemers in diens te neem, ongeag geslag / ras / kultuur /  

• Werkplek moet die land se demografie verteenwoordig. 

• Vrywillige diensbillikheidsteikens word vasgestel en dan deur die regering gemoniteer. 

• Skep 'n brein drein bv. gekwalifiseerde kundigheid emigreer na ander lande waar daar geen diskriminasie is nie. 

• Besighede moet 'n Gelyke Indiensnemingsplan hê 

• Kan lei tot konflik tussen bestuur en werknemers / kollegas. 

 

 

 



Vaardigheidsontwikkeling. 

• Besigheid moet swart werknemers betrek by vaardigheidsontwikkelingsinisiatiewe. 

• Voorsien leerderskappe en leerprogramme aan swart werknemers. 

• Besigheid moet 1% van hul betaalstaat bydra om die vaardigheidsontwikkeling te befonds 

• Besigheidsvoordele uit die verhoogde grootte van geskoolde / opgeleide werkers. 

• Besigheid moet die ekstra myl gaan om personeel op te lei waar leerlingskappe nie aangebied word nie. 

• Produktiwiteit word in gevaar gestel aangesien mentors / afrigters die tyd moet neem om deel te neem 

in leerlingskappe / opleiding. 

Sosiale verantwoordelikheid / Sosio-ekonomiese ontwikkeling 

• Besighede moet KMI fokus op kritieke areas wat groei en ontwikkeling in die land kan beïnvloed, bv. 
omgewingsbewustheid / onderwys / behuising, armoede / werkloosheid ens. 

• Hulle moet skaars KMI hulpbronne versprei aan geselekteerde begunstigdes in die gemeenskap. 

7 Nasionale Kredietwet 

Doel van die NKW 

• Bevorder die sosiale en finansiële belang van verbruikers. 

• Bevorder 'n billike, maar mededingende kredietmark. 

• Verseker dat verbruikers weet wat ingesluit is in hul kredietkontrakte. 

• Voorkom diskriminasie en verseker dat krediet beskikbaar is vir alle verbruikers. 

• Maak voorsiening vir die stigting van die NKT. 

• Verseker registers van kredietburo en skuldberading. 

 

Impak van die NKW op besighede 

Positiewe / Voordele 

• Die hele kredietproses is deursigtig, bv. Beide besighede en kliënte ken hul verantwoordelikhede 

• Gemagtigde kredietverskaffers mag meer kliënte lok. 

• Laer slegte skuld wat lei tot beter kontantvloei. 

• Verhoog kontantverkope aangesien krediet slegs aan kwalifiserende kliënte toegestaan kan word 

• Beskerm besighede teen nie-betalende verbruikers. 

• Roei roekelose uitleen uit en voorkom dat besighede bankrot word. 

• Besighede doen deeglike krediet kontrole en ontvang aktuele dokumentasie van die verbruiker as bewys dat 
hulle die terugbetaling kan bekostig. 

• Lei tot meer kliënte deur kredietverkope, aangesien hulle nou beskerm word teen misbruik. 

• Kredietburo-inligting word aan besighede beskikbaar gestel sodat hulle die kredietwaardigheid van verbruikers 
kan nagaan voordat krediet toegestaan word. 

 

 

 



EN / OF 

Negatiewe / Nadele 

• Besighede kan nie meer krediet bemarking uitvoer nie. 

• Lei tot verlies aan verkope, aangesien baie verbruikers nie meer kwalifiseer om op krediet te koop nie. 

• Die papierwerk en administratiewe proses wat deur die wet vereis word, is duur en tydrowend. 

• Die besigheid moet addisionele personeel aanstel om die ekstra administrasie te hanteer. 

• Indien die kredietooreenkoms roekeloos verklaar word, kan die onderneming die uitstaande skuld en die 
goedere verbeur. 

• Besighede wat amptelike kredietverskaffers is, moet elke jaar 'n voldoeningsverslag indien. 

• 'n Besigheid moet seker maak dat alle pogings aangewend is om die skuld te verhaal voordat die kliënt 
gesorteer word. 

• Skuldinvorderingsprosedures is meer kompleks en duur. 

• Kredietverskaffers kan nie van verbruikers verhaal wat onder skuldberading is nie. 

• Verhoog die administratiewe las op kredietverskaffers. 

• Meer bedryfskapitaal is nodig aangesien besighede nie baie goedere op krediet kan verkoop nie weens strenger 
kredietaansoekprosesse. 

• Minder kliënte koop op krediet omdat dit moeiliker is om krediet te verkry. 

• Besighede sukkel om krediet te kry, soos banklenings / oortrokke betalings. 

• Besighede wat nie aan die NKW voldoen nie, kan regstappe in die gesig staar. 

 

Diskriminerende optrede volgens die NKW 

• Weiering van krediet aan kliënte gebaseer op geslag / ras. 

• Verskaf verskillende rentekoerse aan kliënte gebaseer op geslag / ras 

• Swartlys kliënte sonder om te poog om die skuld te verhaal 

 

Strawwe / gevolge vir nie-nakoming van die NKW 

• Die hof kan die toekenning van krediet deur die besigheid roekeloos verklaar en kan verbruikers beveel om nie 
die krediet of deel daarvan aan die besigheid te betaal nie. 

• Die besigheid mag nie betaling eis, die kliente / verbruikers se salarisse / bates dagvaar of heg nie. 

• Die besigheid mag nie enige fooi / rente / ander koste onder die spesifieke kredietooreenkoms hef nie. 

• Die Nasionale Kredietreguleerder kan 'n boete / boete op die besigheid oplê vir nie-nakoming. 

• Die onderneming dra alle koste van die verwydering van die negatiewe inligting van kliënte / verbruikers wat as 
gevolg van roekelose uitleen op swartlys gelys is. 

 

 

 

 

 



Maniere waarop besighede kan voldoen aan die NKW 

• Kredietverskaffers moet by die Nasionale Kredietreguleerder geregistreer wees. 

• Besighede moet 'n jaarlikse voldoeningsverslag aan die Nasionale Kredietreguleerder voorlê. 

• Doen bekostigbaarheidsassessering om te verseker dat die verbruiker die vermoë het om sy / haar verpligting 
na te kom. 

• Doen 'n kredietondersoek by 'n geregistreerde kredietburo en kan ook die Nasionale Kredietregister raadpleeg. 

• Kredietverskaffers moet prosedures in plek hê om aan die bepalings van die Wet op Finansiële 
Intelligensiesentrum (FICA) te voldoen. 

Verifieer die identiteit van kliënte, rapporteer verdagte transaksies / lei personeel op hul verpligtinge ingevolge 
FICA. 

• Openbaarmaking van alle koste van die lening / Geen verborge koste moet gehef / bygevoeg word nie. 

 

Verbruikersregte in terme van die NKW 

Verbruikers het die reg om: 

• Aansoek om krediet en vry van diskriminasie. 

• Verkry redes vir die weiering van krediet 

• Ontvang voorooreenkoms dokumentasie voordat enige krediet transaksie aangegaan word. 

• Billike en verantwoordelike bemarking. 

• Kies watter goedere hulle sal koop en terugbesorg sodra hulle nie tevrede is nie. 

• Ontvang inligting in 'n eenvoudige en verstaanbare taal. 

• Ontvang dokumente soos vereis deur die Wet. 

• Toegang tot en uitdaag kredietrekords en inligting. 

 

8 Wet op Verbruikersbeskerming 

Doel van die Wet op Verbruikersbeskerming 

• Bevorder en beskerm die ekonomiese belange van verbruikers deur toegang tot inligting te verskaf. 

• Bevorder billike / toeganklike en volhoubare plekke vir mense om hul produkte te verkoop 

• Vestig nasionale standaarde om verbruikers te beskerm 

• Voorsien riglyne vir beter verbruikersinligting en om onbillike sakepraktyke te verbied 

• Bevorder verantwoordelike verbruikersgedrag 

• Bevorder konsekwente wette met betrekking tot verbruikers transaksie en ooreenkoms 

• Stig 'n Nasionale Verbruikerskommissie (NVK) 

• Verseker dat verbruikers toegang tot inligting het wat hulle nodig het om ingeligte keuses te maak 

• Bevorder die regte en volle deelname van histories benadeelde individue as verbruikers 

• Verseker dat verbruikers nie mislei word / mislei word deur verskaffers van goedere / dienste nie 

• Bevorder verbruikersveiligheid deur hulle te beskerm teen gevaarlike produkte / dienste 

• Versterk 'n kultuur van verbruikersregte en verantwoordelikhede 



• Bemagtig verbruikers om regstappe te neem indien hul regte nie gehandhaaf word nie 

• Beskerm verbruikers teen kontrakte wat onbillike terme insluit wat die aanspreeklikheid van verskaffers beperk 

• Beskerm verbruikers teen gewetenlose besighede soos oornag-franchises 

• Laat verbruikers en besighede toe om geskille regverdig / effektief op te los 

 

Impak van die WVB op besighede 

Positiewe / Voordele 

• Stel besighede in staat om geskille regverdig op te los deur die Nasionale Verbruikerskommissie / 
Verbruikershof / Industriële ombudsmanne 

• Besighede kan 'n goeie beeld bou as hulle verseker dat hulle nie verbruikersregte oortree nie. 

• Mag verbruikerslojaliteit verkry as hulle aan WVB voldoen. 

• Besighede kan beskerm word teen oneerlike mededingers. 

• Besighede kan beskerm word as hulle as verbruikers beskou word 

• Verhoed dat groter ondernemings kleiner ondernemings ondermyn. 

EN / OF 

Nadele 

• Vertroulike besigheidsinligting kan beskikbaar wees vir mededingers 

• Hulle moet meer inligting oor hul produkte en prosesse / dienste openbaar 

• Besighede kan onnodig deur regsprosesse belemmer word 

• Strawwe vir nie-nakoming kan baie hoog wees 

• Personeel moet opgelei word. / Regskenners moet geraadpleeg word, wat die koste kan verhoog 

• Baie sakedokumente moet teen ekstra koste vereenvoudig / opgeknap word, aangesien verbruikers die reg het 
om kontrakte in eenvoudige / verstaanbare taal te ontvang. 

• Administrasiekoste styg namate wetlike kontrakte in gewone taal opgestel moet word op die vlak van die 
verbruiker 

• Besighede moet versekering hê teen eise van verbruikers / bepalings in die Wet, verhoog risiko's vir 
onvoorsiene eise en regsgedinge 

• Besighede moet foutiewe items vervang / herstel indien die fout binne ses maande na aankoop plaasvind. 

• Voorsieningskettingbestuur in voorraadvlakke moet verander, aangesien defekte goedere op versoek van die 
verbruiker binne ses maande vervang moet word 

• Inligtingstegnologie stelsels moet verbeter word, aangesien die kleinhandelaar meer gedetailleerde rekords van 
interaksies met verbruikers moet hou / kan rapporteer aan die Nasionale Verbruikerskommissie. 

 

Diskriminerende optrede volgens die WVB 

• Ontken kliënte behoorlike inligting oor die produk / dienste. 

• Verskillende kwaliteit van goedere wanneer dit in verskillende gebiede verkoop word. 

• Priotisering van enige verbruikersgroep oor 'n ander wanneer bemarking / verkoop 

• Laai onbillike pryse vir dieselfde goedere en dienste. 



• Behandeling van kliënte anders gebaseer op geslag / ouderdom / ras. 

 

Strawwe vir nie-nakoming van die WVB 

• 'n Kontrak kan ongeldig of 'n boete of direkte gevangenisstraf opgelê word. 

• Besighede kan boetes of gevangenisstraf in die gesig staar vir 'n tydperk van hoogstens 10 jaar. 

• Staatsagentskappe kan oudits uitvoer, boetes opstel of selfs u besigheid geheel en al ontbind. 

• Besighede sal gedwing word om verbruikers te vergoed in ooreenstemming met die mate waarin hul regte 
oortree is. 

 

Maniere waarop ondernemings aan die WVB kan voldoen 

• Bekendmaking van alle pryse van produkte wat op uitverkoping is. 

• Voorsien voldoende opleiding aan personeel oor die WVB. 

• Verseker dat goedere / dienste aangebied gestandaardiseer / van dieselfde gehalte is. 

• Voldoen aan die vereistes rakende promosiekompetisies. 

• Wys die naam van die besigheid op alle besigheidsdokumente, bv. fakture / kontrakte. 

• Alle ooreenkomste moet voorsiening maak vir 'n vyf dae afkoelperiode. 

• Voldoen aan vereistes rakende die vertoon van inligting op etikette / verpakking 

• Bondeling van goedere / dienste moet verbruikers baat, bv. bied 'n selfoon en 'n tablet teen 'n spesiale prys. 

• Implementeer maatreëls wat klagtes sal fasiliteer, bv. voorstelle bokse. 

 

Verbruikersregte volgens die WVB 

Verbruikers het die reg om: 

• Aansoek om krediet en vry van diskriminasie. 

• Verkry redes vir die weiering van krediet 

• Ontvang voorooreenkoms dokumentasie voordat enige krediet transaksie aangegaan word. 

• Billike en verantwoordelike bemarking. 

• Kies watter goedere hulle sal koop en terugbesorg sodra hulle nie tevrede is nie. 

• Ontvang inligting in 'n eenvoudige en verstaanbare taal. 

• Ontvang dokumente soos vereis deur die Wet. 

• Toegang tot en uitdaag kredietrekords en inligting. 

 

 

 

 

 

 



Verbruikersregte van die Wet op Verbruikersbeskerming 

Reg om te kies 
Verbruikers het die reg om: 

• kies verskaffers en / of goedere. 

• koop vir die beste pryse. 

• goedere wat onveilig / gebrekkig is vir 'n volle terugbetaling terug te gee. 

• termynooreenkomste te kanselleer / te hernu. 

• versoek skriftelike kwotasies en kosteberekeninge. 

 

Reg op privaatheid en vertroulikheid 

• Verbruikers het die reg om ongewenste direkte bemarking te stop / te beperk. 

• Hulle kan beswaar maak teen ongewenste promosie-e-posse / televerkope. 

• Hulle het die reg om klagtes te maak teen die uitdeel van hul persoonlike besonderhede. 

 

Reg op regverdige en eerlike handelinge 

• Verskaffers mag nie fisiese krag gebruik of verbruikers lastig val nie. 

• Verskaffers mag nie misleidende / vals inligting gee nie. 

• Besighede mag nie piramideskemas en / of kettingkortskemas bevorder nie 

• Besighede mag nie goedere / dienste verkoop en dan nie die ooreenkoms nakom nie. 

 

Reg op inligting oor produkte en ooreenkomste / Reg op openbaarmaking en inligting 

• Kontrakte en ooreenkomste moet in eenvoudige taal wees en maklik verstaanbaar wees. 

• Besighede moet pryse vertoon wat ten volle inklusief is en alle koste openbaar. 

• Verbruikers mag die eenheid en grootmaatprys van dieselfde produk aanvra. 

• Indien twee pryse vir dieselfde produk vertoon word, moet verbruikers die laer prys betaal. 

• Besighede moet produkte en handelsbeskrywings korrek benoem. 

 

Reg op billike / verantwoordelike bemarking / promosie 

• Besighede moet nie verbruikers mislei oor pryse, voordele / gebruike van goedere nie. 

• Verbruikers kan aankope wat deur direkte bemarking gemaak word binne vyf werksdae / afkoelperiode 
kanselleer. 

• Alle inligting wat verband hou met die land van oorsprong / vervaldatums / bestanddele van die produkte moet 
bekend gemaak word / duidelik gemerk. 

 

Reg op aanspreeklikheid van verskaffers 

• Verbruikers het die reg om beskerm te word in bêre-koop transaksies. 

• Besighede moet kredietbewyse en voorafbetaalde dienste (pre-paid) aanvaar. 



 

Reg op billike / regverdige / billike terme en voorwaardes 

• Besighede moet verbruikers skriftelike kennisgewings van klousules verskaf wat verbruikersregte kan beperk. 

• Besighede mag nie teen onbillike pryse goedere bemark of verkoop nie. 

 

Reg op gelykheid in die verbruikersmark 

• Besighede moet nie toegang tot goedere en dienste beperk nie. 

• Kwaliteit van goedere mag nie verskil wanneer dit aan verskillende verbruikers verskaf word nie. 

• Besighede mag nie verskillende pryse vir dieselfde goedere / dienste hef nie. 

• Geen diskriminasie moet plaasvind wanneer besighede produkte en dienste in verskillende gebiede / plekke 
bemark nie. 

 

Reg om goedere terug te gee / goedere te vervang / terugbetaling te eis 

• Goedere wat onveilig / gebrekkig is, kan vervang word deur die verskaffer. 

• Foutiewe items kan teruggestuur word vir 'n volle terugbetaling. 

• Hulle mag foutiewe items terugbring indien die fout binne ses maande na die aankoop van die item plaasvind. 

 

Reg om te kla 

• Verbruikers mag verskillende metodes / kanale gebruik om te kla oor swak gehalte goedere / dienste. 

• Hulle kan kla deur “customer care” / verbruikers-hotlines / ombudsman ens. 

 

Reg op billike waarde / goeie gehalte / veiligheid 

• Verbruikers mag kwaliteitsdienste / goedere eis. 

• Hulle mag 'n geïmpliseerde / skriftelike waarborg ontvang. 

• Kanselleer / hernu vaste termyn ooreenkomste. 

• Om ingelig te wees oor gevaarlike / gevaarlike produkte 

• Verwerp goedere wat nie dieselfde is as die bemarkte monster nie 

• Stuur foutiewe items terug indien die fout binne ses maande na die aankoop van die item plaasvind 

 

Reg op billike waarde / goeie gehalte / veiligheid 

• Verbruikers mag kwaliteitsdienste / goedere eis. 

• Hulle mag 'n geïmpliseerde / skriftelike waarborg ontvang. 

• Kanselleer / hernu vaste termyn ooreenkomste 

• Om ingelig te wees oor gevaarlike / gevaarlike produkte 

• Verwerp goedere wat nie dieselfde is as die bemarkte monster nie 

• Stuur foutiewe items terug indien die fout binne ses maande na die aankoop van die item plaasvind 


