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DIE WIETA-KODE
Hierdie dokument lê die diensstandaarde neer waartoe lede van die vereniging hulself
verbind.
Die standaarde voldoen aan die bepalings van heersende arbeidswetgewing. Waar
arbeidswetgewing egter van tyd tot tyd gewysig word en die wette gunstiger bepalings
en voorwaardes vir indiensneming in die sektor voorsien, of die lede van die vereniging
tot gunstiger diensbepalings en -voorwaardes as dié in arbeidswetgewing toestem, sal
hierdie kode dienooreenkomstig gewysig word.

1. VERBOD OP KINDERARBEID
1.1.

Lede sal nie kinders onder 15-jarige ouderdom in diens neem nie.

1.2.

Indien jongmense tussen die ouderdom van 15 en 18 werk soek, sal lede
verseker dat dit nie met hul skoolbywoning en -aktiwiteite inmeng nie.

1.3.

Lede sal toesien dat die take wat jong werkers moet verrig geskik is vir die
ouderdom van die betrokke kind, en sal sorg aan die dag lê om te verseker
dat die verrigting van die werk nie die kind se welstand, opvoeding, fisiese of
geestesgesondheid of geestelike, morele of sosiale ontwikkeling in gevaar
stel nie.

SUID-AFRIKAANSE WETGEWING
Grondwet van die Republiek van Suid-Afrika, 1996:
Artikel 28(1)(e) bepaal dat elke kind die reg het om teen uitbuitende
arbeidspraktyke beskerm te word.
Artikel 28(1)(f) bepaal dat elke kind die reg het om nie verplig of toegelaat te
word om werk te verrig of dienste te lewer wat onvanpas is vir ’n persoon van
daardie kind se ouderdom, of ’n risiko vir die kind se welsyn, opvoeding,
liggaamlike of geestelike gesondheid of geestelike, morele of sosiale
ontwikkeling inhou nie.
Kind beteken ’n persoon jonger as 18 jaar (artikel 28(3)).
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Wet op Basiese Diensvoorwaardes (75 van 1997), soos gewysig:
Artikel 43(1) bepaal dat geen persoon ’n kind onder die ouderdom van 15
jaar of onder die minimum skoolverlatersouderdom indien dit 15 of ouer is, in
diens mag neem nie.
Artikel 43(2) herhaal artikel 28(1)(f) van die Grondwet.
Artikel 44(2) bepaal dat die Minister regulasies kan uitvaardig wat ’n verbod
plaas op, of voorwaardes stel vir, die indiensneming van ’n kind wat minstens
15 jaar oud is en nie meer hoef skool te gaan nie. Artikel 47 plaas die
bewyslas op die werkgewer indien die werkgewer beweer dat hy/sy aan die
ouderdomsvereiste voldoen het.
Wet
op
Basiese
Plaaswerkersektor:

Diensvoorwaardes,

Sektorale

Vasstelling

13:

Subklousules 1 en 2 van klousule 25, deel F, herhaal die wetgewing, en
paragraaf 15 van die riglyne bepaal dat die werkgewer die ouderdom van
die werknemer op sy/haar identiteitsdokument of geboortesertifikaat moet
nagaan.
Suid-Afrikaanse Skolewet (84 van 1996):
Artikel 3(1) bepaal dat ’n leerder moet skoolgaan tot op die laaste skooldag
van die jaar waarin hy/sy die ouderdom van 15 jaar of graad 9 bereik, wat
ook al eerste plaasvind.
Kinderwet (38 van 2005)

3

2. VERBOD OP DWANGARBEID
2.1

Werkgewers sal nie deelneem of hul steun toesê aan die gebruik van
dwangarbeid nie, en sal ook nie van werknemers verwag om met
diensaanvaarding ‘deposito’s’ of oorspronklike identiteitsdokumente by die
werkgewer in te dien nie.

2.2

Familielede van diegene wat ingevolge die bepalings van die Wet op die
Uitbreiding van Sekerheid van Verblyfreg op ’n werkgewer se perseel woon, sal
nie verhinder word om werk weg van die plaas te aanvaar nie.

2.3

Huweliks- of lewensmaats, ouers of kinders van werknemers wat op die perseel
woon en wat ook vir die werkgewer werk, sal hul eie, individuele dienskontrakte
hê.

2.4

Huweliksmaats en afhanklikes van werknemers is nie bewoners uit eie reg nie.
Hulle reg kom van die werknemer, en daarom hoef hulle nie te werk in ruil vir die
reg om by die werknemer in te woon nie. Hulle reg om by die werknemer in te
woon verstryk wanneer die werknemer se verblyfreg verstryk, tensy hulle uit
hoofde van hul eie dienskontrak met die grondeienaar oor ’n onafhanklike reg
beskik.

SUID-AFRIKAANSE WETGEWING
Grondwet:
Artikel 13 bepaal dat niemand aan dwangarbeid onderwerp mag word nie.
Artikel 9 bepaal dat elkeen gelyk is voor die reg en die reg het op gelyke
beskerming en voordeel van die reg. Artikel 21 bepaal dat elkeen die reg het op
vryheid van beweging.
Artikel 22 bepaal dat elke burger die reg het om vrylik ’n bedryf, beroep of
professie te kies (wat deur die wet gereguleer kan word). Artikel 28 bepaal dat
kinders die reg het op gesinsorg en dat die kind se belange van
deurslaggewende belang is.
Wet op Basiese Diensvoorwaardes:
Artikel 48 verbied dwangarbeid, en bepaal dat niemand vir eie óf ander se
gewin dwangarbeid mag veroorsaak, oplê of daarop aandring nie.
Sektorale Vasstelling 13: Subklousules 1 en 2 van klousule 25, deel F, herhaal die
wetgewing.
Wet op die Uitbreiding van Sekerheid van Verblyfreg (62 van 1997)
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3. ’N VEILIGE EN GESONDE WERKSOMGEWING
3.1.

Werkgewers sal werknemers van ’n veilige en gesonde werksomgewing
voorsien, en sal voldoende maatreëls tref om ongelukke en
gesondheidskade te voorkom wat spruit uit, verband hou met of plaasvind
in die loop van werk, deur so ver redelik moontlik die oorsake van inherente
gevare in die werksomgewing te beperk.

3.2.

Die uitvoerende hoof sal ’n senior bestuursverteenwoordiger aanstel wat vir
die gesondheid en veiligheid van alle personeel en die skep van ’n
gesonde en veilige werksomgewing verantwoordelik sal wees. Die
uitvoerende hoof sal ingevolge die Wet op Beroepsgesondheid en veiligheid verseker dat gesondheid-en-veiligheidsverteenwoordigers verkies
word.

3.3.

Werkgewers sal hulle beywer vir die inwerkingstelling van ’n praktiese,
geïntegreerde gesondheid-en-veiligheidsraamwerk, wat voorsiening maak
vir die ontleding van risiko’s, die inwerkingstelling van maatreëls om daardie
risiko’s te verminder of uit die weg te ruim, meganismes vir besluitneming
oor én die monitering van die inwerkingstelling van gesondheid-enveiligheidsmaatreëls, sowel as rekordhouding in hierdie verband.

3.4.

Nieteenstaande bogenoemde, sal lede verseker:
3.4.1.
3.4.2.
3.4.3.
3.4.4.

3.4.5.
3.4.6.
3.4.7.
3.4.8.

dat plaagdoders en landbouchemikalieë veilig geberg, gebruik en mee
weggedoen word;
dat werkers van die nodige veiligheidstoerusting en -klere voorsien word
en dat maatreëls getref word om te voorkom dat plaastoerusting en
swaar masjinerie persone beseer;
dat werkers voldoende gesondheid-en-veiligheidsopleiding ontvang,
onder meer oor die hantering van chemikalieë en ander gevaarlike
stowwe en die hantering van swaar masjinerie;
dat maatreëls getref is om noodhulp en ander noodbehandeling te
voorsien in geval van ongelukke in die werkplek, en dat die wetsvereiste
dokumente vir vergoeding vir beroepsbeserings en ander ongelukke en
siektes beskikbaar is en gebruik word in geval van ongelukke en siektes
wat met die werk verband hou;
dat maklik sigbare veiligheidstekens in alle betrokke tale voorsien word;
dat
voldoende
brandvoorkoming-,
brandbestrydingen
brandveiligheidsmaatreëls getref is;
dat maatreëls getref is om blootstelling aan dampe in wynmakerye en kelders te voorkom;
dat maatreëls getref is om te verseker dat werknemers wat naby
bespuitingspersele werk of saam met hul gesinne naby bespuitingspersele
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woon, nie in gevaar gestel word deur blootstelling aan die chemikalieë en
plaagdoders wat aangewend word nie;
3.4.9. dat alle werknemers toegang het tot skoon toiletgeriewe;
3.4.10. dat alle werknemers toegang het tot skoon drinkwater;
3.4.11. dat plaasverblyf wat voorsien word, struktureel veilig en weerdig is; die
vloere voldoende afgevlak is; oor toiletgeriewe en afvalwegdoening
sowel as elektrisiteit of ander geskikte energiebronne vir verhitting,
kosbereiding en verligting beskik; groot genoeg is vir die getal inwoners en
nie oorbevolk is nie, en dat maatreëls getref is om die instandhouding en
onderhoud van die verblyf te verseker; en
3.4.12. dat swanger vroue in geskikte omstandighede werk, synde
omstandighede wat aan die kode van goeie praktyk oor die beskerming
van werknemers gedurende swangerskap en ná die geboorte van hul
kind voldoen.
3.5.

Werkgewers sal nie enige praktyke ter versterking van ’n kultuur van
alkoholafhanklikheid
aanmoedig
of
implementeer
nie.
Waar
alkoholafhanklikheid of -misbruik ’n probleem blyk te wees, sal lede
redelike stappe doen om dit in die werkplek te hanteer.

SUID-AFRIKAANSE WETGEWING
Wet op Beroepsgesondheid en -veiligheid (85 van 1993), soos gewysig:
GKR929 Algemene Administratiewe Regulasies
GKR1031 Algemene Veiligheidsregulasies
GKR924 Fasiliteitsregulasies
GKR1179 Regulasies oor Gevaarlike Chemiese Stowwe
GKR1521 Algemene Masjinerieregulasies
GKR250 Regulasies oor Elektriese Masjinerie
Wet op Vergoeding vir Beroepsbeserings en -siektes (130 van 1993)

6

4. VRYHEID VAN ASSOSIASIE EN DIE REG OP KOLLEKTIEWE
BEDINGING
4.1.

Alle werknemers het die reg om vakbonde of werkersorganisasies van hul
keuse te vorm of daarby aan te sluit, en om aan kollektiewe bedinging
deel te neem.

4.2.

Werkgewers sal verseker dat loonverhogings en diensvoordele bepaal
word deur ’n proses van billike onderhandeling, waartydens werkers
behoorlike geleentheid kry om hul belange te verteenwoordig.

4.3.

Werkgewers sal ’n oop ingesteldheid hê jeens die aktiwiteite van vakbonde
en hul organisatoriese bedrywighede, en sal nie op grond van
vakbondlidmaatskap of politieke bande teen enigeen diskrimineer nie.

4.4.

Verteenwoordigende vakbonde wat werkers organiseer, sal ingevolge die
bepalings van die Wet op Arbeidsverhoudinge 66 van 1995 oor
organisatoriese regte beskik.

4.5.

Die bestuur sal werknemers en hul verteenwoordigers wat met kollektiewe
bedinging gemoeid is, van alle tersaaklike inligting voorsien om hulle in
staat te stel om sinvol aan onderhandelinge deel te neem.

SUID-AFRIKAANSE WETGEWING
Grondwet:
Artikel 18 bepaal dat elkeen die reg het op vryheid van assosiasie.
Artikel 23(1) bepaal dat elkeen die reg het op billike arbeidspraktyke.
Artikel 23(2) maak voorsiening vir werknemers se reg om (binne die perke
van nasionale wetgewing) ’n vakbond te stig en daarby aan te sluit; om
aan die aktiwiteite en programme van ’n vakbond deel te neem, en om te
staak. Artikel 23(5) bepaal dat vakbonde aan kollektiewe bedinging kan
deelneem, en moet saam met tersaaklike nasionale wetgewing soos die
Wet op Arbeidsverhoudinge gelees word.
Hierdie regte kan beperk word indien dit ingevolge artikel 36 van die
Grondwet redelik en regverdigbaar is.
Wet op Arbeidsverhoudinge 66 van 1995, soos gewysig:
Artikel 4(1) bepaal dat elke werknemer die reg het om ’n vakbond te vorm
en daarby aan te sluit, onderworpe aan daardie vakbond se grondwet. ’n
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Lid van ’n vakbond kan aan daardie vakbond se regmatige aktiwiteite
deelneem; aan die verkiesing van ampsdraers, amptenare en
verteenwoordigers deelneem; ’n amp beklee indien hy/sy daartoe verkies
word, en in geval van aanstelling as ’n vakbondverteenwoordiger,
sodanige funksie ingevolge die wet of die kollektiewe ooreenkoms vervul
(artikel 4(2)).
Artikel 5: Beskerming van werknemers en persone wat werk soek
Artikel 13: Aftrekking van vakbondledegeld
Artikel 12: Vakbondtoegang tot die werkplek
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5. VERBOD OP ONBILLIKE DISKRIMINASIE TEEN WERKERS
5.1.

Geen werkgewer sal, wat hul dienspraktyke en -beleid betref, deelneem of
hul steun toesê aan onbillike diskriminasie op arbitrêre gronde, onder meer
ras, geslag, huwelikstaat, seksuele oriëntasie of geslagsidentiteit nie.
Dienspraktyke en -beleid sluit onder andere werwing, vergoeding, toegang
tot opleiding, bevordering, diensvoordele (onder meer behuising) en
dissipline in.

5.2.

Werkgewers sal nie voorvalle van seksuele of rasseteistering in die werkplek
duld nie. Dít sluit in gebare of taal en fisiese kontak wat uit ’n rasse- of
seksuele oogpunt as gedwonge, dreigend, aanstootlik of uitbuitend beskou
word.

5.3.

Werkgewers sal maatreëls tref om diegene wat deur historiese
diskriminerende praktyke benadeel is, in pas met die bepalings van die Wet
op Diensbillikheid 55 van 1998 en die Wet op Vaardigheidsontwikkeling 97
of 1998 te bevorder en te ontwikkel.

SUID-AFRIKAANSE WETGEWING
Grondwet:
Artikel 9 bepaal dat elkeen gelyk is voor die reg. Wetgewende maatreëls
kan getref word om gelykheid te bereik.
Wet op Diensbillikheid (55 van 1998):
Die werkgewer moet stappe doen om gelyke geleenthede in die werkplek
te bevorder deur onbillike diskriminasie uit enige diensbeleid of -praktyk te
verwyder (artikel 5). Onbillike diskriminasie sluit in direkte of indirekte
diskriminasie op grond van ras, geslagsidentiteit, geslag, swangerskap,
huwelikstaat, gesinsverantwoordelikheid, etniese of sosiale herkoms, kleur,
seksuele oriëntasie, ouderdom, gestremdheid, geloof, MIV-status, gewete,
oortuiging, politieke mening, kultuur, taal en geboorte (artikel 6).
Let wel: Dit is nie onbillik om regstellende aksie toe te pas en op grond van
’n inherente posvereiste ’n bepaalde persoon uit te sluit of te verkies nie
(artikel 6).
Wet op Vaardigheidsontwikkelingsheffings (9 van 1999)
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6. DIE AANVAARDING VAN BILLIKE DISSIPLINÊRE MAATREËLS
6.1.

Fisiese mishandeling of lyfstraf, die dreigement van fisiese mishandeling
sowel as enige ander vorme van intimidasie is verbode.

6.2.

Werkgewers sal dissiplinêre reëls en prosedures aanvaar wat aan die
bepalings van die Wet op Arbeidsverhoudinge 66 van 1995, in die
besonder bylae 8 by die wet, voldoen en sal alle dissiplinêre verrigtinge in
die betrokke werknemer se personeellêer aanteken.

SUID-AFRIKAANSE WETGEWING
Wet op Arbeidsverhoudinge:
Artikel 185 bepaal dat elke werknemer die reg het om nie onbillik ontslaan
te word nie, en om nie aan ’n onbillike arbeidspraktyk onderwerp te word
nie.
Bylae 8 van die Wet op Arbeidsverhoudinge – Die kode van goeie praktyk
oor ontslag bevat riglyne vir dissiplinêre prosedures voordat ’n werker op
grond van gedrag (wangedrag, swak werksprestasie) of vermoë (siekte,
besering) ontslaan word.
Die Nasionale Ekonomiese, Ontwikkelings- en Arbeidsraad (NEDLAC) het
ingevolge artikel 203(1) van die Wet op Arbeidsverhoudinge ’n kode van
goeie praktyk oor ontslag weens bedryfsvereistes uitgereik (Staatskoerant
20254).
Geskille kan na die Kommissie vir Versoening, Bemiddeling en Arbitrasie
(KVBA) verwys word.
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7. VERBOD OP BUITENSPORIGE WERKSURE
7.1.
7.1.1.
7.1.2.
7.1.3.
7.1.4.
7.1.5.
7.1.6.
7.1.7.
7.1.8.

Werkgewers sal toesien dat hul werknemers se werksure aan nasionale
wetgewing voldoen, en sal bepaald verseker:
dat gewone werksure nie 45 uur per week oorskry nie;
dat oortydwerk en werk op openbare vakansiedae vrywillig is;
dat werk op Sondae en openbare vakansiedae teen dubbel die
werknemer se uurloon vergoed word;
dat oortydure nie 10 uur per week vir kelders en 15 uur per week vir plase
oorskry nie, en dat oortydwerk teen ’n premie van een en ’n half keer die
persoon se uurtarief vergoed word;
dat werkers nie vir meer as ’n week werk sonder om ’n ruskans van
minstens 36 uur te kry nie;
dat werkers minstens drie weke se betaalde verlof per jaar ontvang;
dat werkers ingevolge die bepalings van die Wet op Basiese
Diensvoorwaardes vir siekteverlof betaal word; en
dat werkers ingevolge die Wet op Basiese Diensvoorwaardes kraamen/of gesinsverantwoordelikheidsverlof ontvang.

7.2.

Die bestuur sal ingevolge die Wet op Basiese Diensvoorwaardes van alle
werknemers se werksure en gebruikte verlof rekord hou.

7.3.

Alle werknemers sal voor diensaanvaarding ’n dienskontrak ontvang wat
hul diensbepalings en -voorwaardes met betrekking tot werksure en verlof
uiteensit.

SUID-AFRIKAANSE WETGEWING
Wet op Basiese Diensvoorwaardes:
Hoofstuk 2: Regulering van werkstyd (artikel 6 tot 18)
Hoofstuk 3: Verlof (artikel 19 tot 27)
Kode van goeie praktyk oor die reëling van werkstyd
Sektorale vasstelling 13, deel D: Werksure
Sektorale vasstelling 13, deel E: Verlof
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8. DIE STREWE NA DIE BETALING VAN ’N MENSWAARDIGE LOON
8.1.

Nieteenstaande die bepalings van die sektorake determinisme op
plaaswerkers nie, sal werkgewers strewe na die betaling van ‘n
menswaardige loon aan hul werknemers, wat genoeg is sodat werknemers
en hul huishoudings ’n voldoende bestaan kan maak. Dít veronderstel dat
hulle in hul basiese behoeftes soos kos, klere, verblyf en onderwys sal kan
voorsien, en ook geld vir diskresionêre besteding sal oorhê.
Lone en byvoordele wat vir ‘n standaarde werkende week betaal word,
moet, ten minste, aan die nationale standaard soos vereis word deur die
sektorale determinisme vir plaaswerkers, of die bedryfsriglyn standaard, wat
ook al die hoogste is, voldoen.

8.2.

Werkgewers sal werknemers ooreenkomstig die beginsel van gelyke
betaling vir gelyke werk en werk van gelyke waarde vergoed.

8.3.

Vergoeding vir stukwerk, waar van toepassing, sal nie minder wees as die
statutêre minimum daaglikse tarief nie.

8.4.

Werknemers sal van skriftelike en verstaanbare betaalstrokies voorsien
word, waarop bruto lone, alle aftrekkings en netto lone duidelik
aangeteken is.

8.5.

Daar
sal
voorsiening
gemaak
word
vir
die
werkloosheidsversekering en ander statutêre aftrekkings.

8.6.

Daar sal geen aftrekkings gemaak word vir beskermende klere,
plaastoerusting of ander items wat noodsaaklik is vir die verrigting van
werkers se take nie.

8.7.

Aftrekkings vir betaling in goedere sal nie 25% van die werknemer se bruto
loon oorskry nie, en sal met die betrokke werknemer se skriftelike
goedkeuring geskied.

8.8.

Waar plaaswinkels bestaan, sal lede toesien dat dit op ’n oop en
deursigtige wyse bestuur word, en verseker dat werknemers nie soveel skuld
aangaan dat hulle afhanklik raak van hierdie winkel of enige ander stelsel
wat aftrekkings maak vir kruideniersware of huishoudelike voorraad wat
namens die werker aangekoop word nie.

8.9.

Werkgewers sal nie alkohol as betaling of gedeeltelike betaling, of as
vrywillige vergoeding in plaas van ’n gelykstaande persentasie lone
aanbied nie.

betaling

van
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SUID-AFRIKAANSE WETGEWING
Wet op Basiese Diensvoorwaardes, Sektorale Vasstelling 13
Klousule 2 van deel B: Minimum loonvlakke
Klousule 3: Minimum lone vir plaaswerkers onder 18-jarige ouderdom
Klousule 8: Toelaatbare aftrekkings
Wet op Werkloosheidsversekeringsbydraes (4 van 2002): Artikel 6
Sektorale Vasstelling, deel B(1), Maart 2014 tot Februarie 2015: Aangepaste
minimum loonvlakke
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9. DIE VOORSIENING VAN GEREELDE WERK
9.1.

Werk moet in alle moontlike opsigte op grond van ’n erkende
diensverhouding geskied wat deur nasionale wetgewing en praktyke tot
stand gekom het.

9.2.

Verpligtinge teenoor werknemers wat ingevolge wette en regulasies oor
arbeid of maatskaplike sekerheid uit die gewone diensverhouding
ontstaan, sal nie omseil word deur gebruik te maak van subkontraktering of
leerlingskapskemas sonder enige werklike voorneme om vaardighede oor
te dra of gereelde werk te voorsien nie. Sodanige verpligtinge sal ook nie
deur die oormatige gebruik van vastetermyn-dienskontrakte vermy word
nie.

9.3.

Indien werkgewers van arbeidskontrakteurs gebruik maak, sal hulle
maatreëls tref om die diensvoorwaardes van die kontrakteur se werkers te
bepaal, en probeer verseker dat die kontrakteur, minstens met betrekking
tot daardie werkers wat aan hulle persele toegeken word, aan die
standaarde in hierdie gedragskode voldoen.

SUID-AFRIKAANSE WETGEWING
Wet op Basiese Diensvoorwaardes, Sektorale Vasstelling 13: Klousule 33 van
deel G: Diensbeëindiging – Tydelike dienste

14

10. BEHUISING EN SEKERHEID VAN VERBLYFREG
10.1.

Werkgewers en plaaseienaars sal aan die bepalings van die Wet op die
Uitbreiding van Sekerheid van Verblyfreg voldoen met betrekking tot
diegene wat op hul grond woon. In die besonder sal lede plaasbewoners
se verblyfreg respekteer en aan die wetsvereistes voldoen in soverre dit die
afsetting van plaasbewoners reguleer.

10.2

Wat behuisingstandaarde betref, word werkgewers na punt 3.4.11 van die
kode en WIETA se riglyne oor behuisingstandaarde van 2014 verwys.

SUID-AFRIKAANSE WETGEWING
Wet op die Uitbreiding van Sekerheid van Verblyfreg (62 van 1997):
Artikel 6(2)(a) verleen aan die bewoner sekerheid van verblyfreg, terwyl
artikel 6(2)(d) bewoners die reg op ’n gesinslewe ooreenkomstig daardie
gesin se kultuur gee. Huweliksmaats en afhanklikes is nie bewoners uit eie
reg nie; hulle reg kom van die bewoner, en verstryk wanneer die bewoner
se verblyfreg verstryk, tensy hulle uit hoofde van hul eie dienskontrak met
die eienaar oor ’n onafhanklike reg beskik.
Artikel 8 bepaal dat die bewoner se verblyfreg op regmatige gronde
beëindig kan word, mits dit billik en regverdig is.
’n Bewoner word omskryf as ’n persoon wat met die eienaar se
toestemming op landbouplaasgrond woon en nie meer as R5 000,00 per
maand verdien nie. Langtermynbewoners is geregtig om permanent op die
grond te woon indien hulle reeds tien jaar daar bly en 60 jaar of ouer is, of
gedurende hul dienstydperk by die eienaar ongeskik vir werk verklaar is.
Wetsraamwerk vir behuisingstandaarde
–
–
–
–
–
–
–
–

Wet op Nasionale Bouregulasies en Boustandaarde (1977)
Wet op Beroepsgesondheid en -veiligheid
Omgewingsregulasies vir Werkplekke, 1987 (regulasie 2281)
Algemene Veiligheidsregulasies (1993)
Wet op Nasionale Omgewingsbestuur: Afval (2008), artikel 21-23
Die Wet op die Uitbreiding van Sekerheid van Verblyfreg (ESTA) (2007)
Sektorale Vasstelling: Landbousektor 13 (2009)
Verblyfstandaarde in die Suid-Afrikaanse mynbousektor
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–
–

–
–
–

Suid-Afrikaanse Nasionale Standaarde (SANS)
Internasionale Finansiekorporasie (IFK) en Europese Bank vir Heropbou en
Ontwikkeling (EBHO) se rigtinggewende aantekeninge oor die prosesse en
standaarde vir werkersverblyf (2008)
Internasionale Arbeidsorganisasie se aanbeveling oor werkersbehuising
(1961)
SA 8000-verblyfriglyne
Internasionale Verdrag oor Ekonomiese, Maatskaplike en Kulturele Regte
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11. DIE STREWE NA MAATSKAPLIKE VERANTWOORDELIKHEID EN
GEMEENSKAPSONTWIKKELING AS BESTE PRAKTYK
11.1

Werkgewers word aangemoedig om positief by te dra tot die volhoubare
ontwikkeling van die gemeenskappe waarin hulle funksioneer. Hulle word voorts
aangemoedig om beste praktyke te beoefen deur, benewens wetsnakoming,
ook positiewe maatskaplike en ontwikkelingsbydraes te maak.

11.2

Werkgewers word aangemoedig om hul toewyding aan, en die bestuur van,
beleid en programme oor maatskaplike verantwoordelikheid te toon, en hulle
sodoende te beywer vir billike werks- en leefomstandighede in die
gemeenskappe waarin hulle funksioneer.

11.3

Werkgewers word aangemoedig om die verantwoordelike gebruik van middels
soos alkohol onder hul werknemers en hul gesinne binne die konteks van die
groter plaasgemeenskap te bevorder.
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