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ALL YOUR QUESTIONS ANSWERED







Kan 'n bonus geweier word met 
verskoning dat die skool se 
finansies dit nie toelaat nie, maar 
dit word wel in die kontrak 
onvoorwaardelik belowe?

Q & A





BONUS
 Arbeidswetgewing swyg oor die betaling van bonusse

 Absolute diskresie van die werkgewer

 Indien die betaling van bonusse kontraktueel ooreengekom is, 
moet beide partye daarvolgens handel

 Wysigings aan terme en voorwaardes in kontrakte moet vooraf 
bespreek/onderhandel word

 Indien ‘n werknemer ontevrede is kan die moontlikheid van ‘n 
dispuut oorweeg word



Indien ‘n skool kraamverlof betaal, kan 
die kontrak ‘n terugwerk/ terugbetaal-
periode insluit vir die tydperk wat ’n 
persoon met kraamverlof was?



KRAAMVERLOF

 Kyk na die terme en voorwaardes
in jou kontrak

 Kyk na die verlofbeleid in jou
kontrak

 Daar kan op sekere terme en
voorwaardes ooreengekom word
om “onregmatige bedanking” te
probeer verhoed.



Wat is die aftreeouderdom 
van BL-onderwysers?



‘n Aftreeouderdom moet vooraf kontraktueel 
ooreengekom word tussen partye.   

Terme en voorwaardes van ‘n kontrak mag 
nie eensydig gewysig word nie. 

Indien daar nie ‘n ooreengekome 
aftreeouderdom is nie, gaan daar gekyk 

word na wat die normale aftreeouderdom in 
die werkplek is.

STAAT = 65 jaar

Om onnodige dispute te vermy, maak seker 
‘n aftreeouderdom is kontraktueel 

ooreengekom. 



Indien 'n SBL lid a.g.v. 
operasionele verpligtinge 
oortollig verklaar word, is 

daar 'n spesifieke roete om te 
volg?



OORTOLLIG VERKLARING IS VAN TOEPASSING OP 
DEPARTEMENTELE AANSTELLINGS 

Indien ‘n werkgewer afleggings oorweeg weens 
operasionele vereistes, moet artikel 189 van die Wet op 
Arbeidsverhoudinge 66 van 1995 behoorlik gevolg word. 



Wie besluit of 'n 
skool 'n  
diplomaplegtigheid
gaan hou, is dit die 
bestuurspan of die 
SBL?Bestuurspan in 

samewerking met 
die SBL
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