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SIZA REMEDY PROGRAM
Ons kondig met trots nog 'n nuwe inisiatief, “DIE SIZA REMEDY PROGRAM”, aan.
Bl

SIZA bevorder die nakoming van wetgewing en vereistes van die SIZA Standaard deur
voortdurende verbetering te dryf. Die REMEDY PROGRAM is nou beskikbaar as hulpmiddel
vir produsente.
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Diensverskaffers wat waarde volgens die SIZA-kodebeginsels kan toevoeg, sal die
geleentheid hê om vir die SIZA REMEDY PROGRAM te registreer. SIZA-lede (produsente)
wie geoudit is en nie-nakomings tydens 'n oudit ontvang het, sal toegang hê tot 'n lys met
kontakbesonderhede van 'goedgekeurde' diensverskaffers wat hulle kan help om
spesifieke nie-nakomings reg te stel.
Lede is geensins verplig om van hierdie dienste gebruik te maak nie, maar dit is beskikbaar
as 'n hulpmiddel indien daar onsekerheid bestaan oor hoe om ‘n nie-nakoming reg te stel
of indien n produsent hulp nodig het om dit reg te stel. Met die aanlyn REMEDY PROGRAM
streef SIZA daarna om produsente te ondersteun en kundigheid in die bedryf beskikbaar
te stel. SIZA sal diensverskaffers wat vir die program registreer eers oorweeg en goedkeur
voordat hulle besonderhede op die platform gepubliseer word as deel van die REMEDY
PROGRAM.
Hoe om toegang tot die REMEDY PROGRAM te verkry?
1.

Sodra u ‘n oudit ondergaan het, teken in by u SIZA-profiel en kies die
opsie “Audits” en dan "SIZA Social".

2.

'n Lys van al u oudits sal verskyn.

3.

Kliek op die CAPS-ikoon

4.

'n Lys van nie-voldoenings wat tydens die oudit aangeteken is, sal verskyn.

5.

Kliek op die opsie "See Remedy solutions"
. Geregistreerde en
goedgekeurde diensverskaffers met kontakbesonderhede sal dan verskyn.

van die toepaslike oudit.

Ons vertrou dat hierdie inisiatief waarde vir u as SIZA-lid sal toevoeg.

SKEDULERING VAN OUDITS – WAT PRODUSENTE MOET WEET
Oudit entiteite volg 'n baie sistematiese proses, soos beskryf in die SIZA Audit Process and
Methodology, wanneer oudits geskeduleer word. Die eerste stap is om die nodige inligting, soos
bv. die grootte van die plaas en die aantal werkers (permanent / tydelik / seisoen / agentskap,
ens.) van die produsent te verkry.
Ouditeure moet alle eenhede wat deel uitmaak van die spesifieke plaas/bestuurstelsel tydens ‘n
oudit besoek en ook onderhoude voer met ‘n sekere persentasie van die werkers. Dit is daarom
uiters belangrik dat produsente akkurate inligting verskaf, aangesien dit sal bepaal oor hoeveel
dae die oudit sal plaasvind.
Aangesien daar onderhoude met werkers gevoer moet word, is dit verder noodsaaklik om seker te maak dat twee-derdes
of meer van die werksmag teenwoordig is tydens die oudit en dat die oudit geskeduleer word vir wanneer die perseel/plaas
ten volle operasioneel en in spits seisoen is.
Wanneer ‘n kwotasie aangevra word, is dit die produsent se verantwoordelikheid om die korrekte
inligting aan die oudit entiteit te verskaf en om te verseker dat die inligting op die SIZA Sosiale Selfassessering vraelys (SAQ) korrek, volledig en op datum is. Die kosteberaming vir die oudit sal op die oudit
skedulering geskoei word, wat gegrond is op die inligting wat in die SIZA SAQ voorsien is. Indien u die
verkeerde of foutiewe inligting verskaf het, het die oudit maatskappy die reg om die oudit onmiddellik
te staak of n bevinding teen die plaas uit te wys.
Produsente word versoek om hulself asb. te vergewis van die inhoud van die SIZA Audit Process and
Methodology dokument wat op die SIZA-webwerf beskikbaar is om te verseker dat die oudit korrek geskeduleer is.
(https://siza.co.za/wp-content/uploads/2018/11/SIZA-Audit-Process-and-Methodology-Oct-2018-V.4.pdf)
Kontroleer asseblief dat die inligting wat verskaf word ooreenstem met die geskeduleerde oudit dae, gebaseer op die
gedeelte “Audit Length” op bladsy 10 van die dokument.
Indien u onseker is oor die skedulering van u oudit of indien u hulp benodig, kontak asseblief vir Werner van Dyk by die SIZA
kantoor by Tel 021 8528184 of werner@siza.co.za.

Belangrike Kennisgewing

APSCA REGISTRASIE
As gevolg van internasionale markvereistes, moet alle ouditmaatskappye
en ouditeure teen 1 Februarie 2019 by die Association of Professional
Social Compliance Auditors (APSCA) geregistreer wees. Die
regsitrasienommers van die ouditeur, sowel as die Ouditmaatskappy,
moet na die afsnydatum op alle ouditverslae verskyn.
Ons doen ‘n beroep op al ons lede om
ouditeure en ouditmaatskappye te verifieer
wanneer n oudit geskeduleer word, deur
navraag te doen oor hul APSCA status. SIZA
het seker gemaak dat alle goedgekeurde
ouditmaatskappye bewus is van hierdie
vereistes en maatreëls is in plek gestel om
nakoming te verseker.

WYSIGINGSWET OP ARBEIDSWETGEWING
Saamgestel deur Elize van der Westhuizen, Direkteur van Comply Plus (info@complyplus.co.za)

Die President het die Wysigingswet op Arbeidswette onderteken, maar hoe raak dit landbou in die algemeen
en die werkgewer spesifiek? Hier onder volg 'n paar algemene vrae met antwoorde ter verduideliking.

Wat word bedoel met die Wysigingswet op Arbeidswetgewing?
Die Wysigingswet op Arbeidswetgewing verwys na wysigings wat
aangebring is aan die Wet op Basiese Diensvoorwaardes, die
Wysigingswet op Basiese Arbeidsverhoudinge, die Wysigingswet op
Arbeidswette en die Nasionale Minimumloonwet.

Wanneer het die President hierdie wetgewing onderteken?
Die gewysigde wetgewing is op Vrydag, 23 November 2018 deur President Ramaphosa onderteken.

Wanneer sal hierdie wysigings geimplementeer word ?
Die aanvangsdatum is 1 Januarie 2019, maar die formele proklamasie word tans afgewag.

Wat is die nasionale minimum loon?
Alle werkers moet ten minste R20 per uur betaal word. Die volgende spesiale toegewings is egter van
toepassing:
 R18 per uur vir landbou- en bosbouwerkers, insluitende huishoudelike werkers en veiligheidswagte wat op
plase werksaam is;
 R15 per uur vir huishoudelike werkers wat nie op plase werksaam is nie;
 R11 per per uur vir UOWP (Uitgebreide Openbare Werke Program) werkers.
Enige toekomstige verhogings sal deur die Nasionale Minimum Loon Kommissie onderhandel word en dan deur
die President in die Staatskoerant geproklameer word.

Wat kan werkgewers doen wat nie die nasionale minimum loon
kan bekostig nie?
Werkgewers wat nie die nasionale minimumloon kan betaal nie, kan
aansoek doen om vrystelling (vermindering) van die betaling van die
vasgestelde minimum loon. Dit is 'n aanlynproses en indien vrystelling
toegestaan word, is dit slegs vir ‘n periode van een jaar geldig.

Wat van die ander diensvoorwaardes soos uiteengesit in Sektorale Vasstelling 13?
Werkgewers moet daarop let dat slegs die loonkomponent van wetgewing gewysig is. Ander bepalings met
betrekking tot verlof, werksure, aftrekkings, oortyd, behuising, ens. is steeds van toepassing op die
landbousektor.

Watter belangrike wysigings tot die Wet op Basiese Diensvoorwaardes moet van kennis geneem word?
Die Wet op Basiese Diensvoorwaardes bepaal dat 'n werknemer wat onder die vergoedingsdrempel val,
minstens vir 4 uur vergoed moet word. Met ander woorde, 'n werker wat op versoek van die werkgewer minder
as 4 ure diens doen, moet ten minste vir 4 uur vergoed word.
Werknemers kan nou eise vir onderbetaling ingevolge die Nasionale Minimumloonwet by die Komissie vir
Versoening Bemiddeling en Arbitrasie indien. Onderbetaling kan lei tot rente en boetes wat deur die werkgewer
betaal moet word.

Watter belangrike wysigings tot die Arbeidsverhoudinge Wet moet van kennis geneem word?
Die wysigings maak voorsiening vir:
 verlenging van kollektiewe ooreenkomste wat in 'n
bedingingsraad gesluit is;
 die rol/funksies van die registrateur;
 vereistes ten opsigte van ‘n geheime stemming voor 'n staking
of uitsluiting;
 betooglinievorming reëls;
 minimum diensooreenkomste tydens stakings en
 die aanstelling van ‘n adviserende artibtrasiepaneel wanneer ‘n
staking nie meer effektief is nie.

Wat is die Wysingingswet op Arbeidswette?
Hierdie wetgewing maak voorsiening vir ouerlike-, aannemings- of opdraggewende ouerlike verlof vir werknemers.
Ouerlike verlof van tot 10 aaneenlopende dae kan nou deur ouers (vaders) van pasgebore babas voor aansoek
gedoen word, wat die persoon kan terugeis van die WVF. Let asb daarop dat ouerlike verlof nie die 3 dae
Familieverantwoordelikheidsverlof vervang nie.

Ons wens alle SIZA lede en
rolspelers ‘n geseënde en
vreugdevolle Kersseisoen en ‘n
voorspoedige Nuwe jaar toe.

Neem asb kennis dat die SIZA kantoor vanaf 24
Desember 2018 tot 1 Januarie 2019 gesluit sal
wees.

