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SIZA verwelkom nuut verkose Raadslede op die SIZA Raad 
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Mr Kobus Visagie, Algemene Bestuurder van die Waitrose Stigting (Suid-Afrika), word 

verwelkom op die SIZA Raad.  Hy is in besit van die volgende akademiese kwalifikasies:  

BSc (Agric), BCom in Ekonomie en Bedryfsielkunde, BCom Honn (Bedryfsielkunde) en 

MCom Strategese Bestuur (cum laude), sowel as ‘n na-graadse diploma in Hoër 

Onderwys en ‘n sertifikaat in Transformasie leierskap.  Mnr Visagie is ‘n ervare sosiale 

korporatiewe betrokkenheidstrateeg wat spesialiseer in sosio-ekonomiese ontwikkeling 

en sosiale geregtigheid. Hy het gedurende sy loopbaan in verskeie senior bestuursposte 

gedien voordat hy by die Waitrose-stigting in 2013 aangesluit het 

 

 

Mnr. Mkhululi Silandela is genomineer om namens WWF SA op die SIZA-raad te dien. Mnr Silandela is die Senior Bestuurder 

vir Volhoubare Landbou by WWF-SA. Hy het meer as 10 jaar ervaring in die agribesigheids- en voedselbedryf. Hy was voorheen 

indiens van Distell  waar hy in die kwaliteitsbestuursafdeling gewerk het waarna hy by Control Union as ouditeur aangesluit 

het.  Hy behaal sy B.Sc. Hon graad in Agribesigheidsbestuur en konsultasie by die Dronten Professionele Universiteit van 

Toegepaste Wetenskappe in Nederland. Voordat hy by WWF aangesluit het, het hy ook vir Fairtrade Africa as 

streekbestuurder gewerk. 

 Mnr Siphiwe Atwell Nazo is gekoopteer om as arbeidsverteenwoordiger op die SIZA raad te dien.  Mnr. Nazo is 'n lid van die 

SAFTU Nasionale Uitvoerende Komitee en ook die President van die Food and Allied Workers Unie (FAWU). Mnr Nazo het 

uitgebreide ervaring in organisatoriese bestuur, die bou van stelsels, interne kontroles en aanspreeklikheid in demokratiese 

organisasies. 

 
Mr Stiaan Kotze, Biodiversiteitskontrole beampte: Vaardigheidsbeheer en Waarnemende Biosekuriteitsdirekteur is 

gekoöpteer om die Departement van Omgewingsake op die SIZA-raad in 'n toesighoudende kapasiteit te 

verteenwoordig. 

 

 



 

GEREELDE VRAE EN ANTWOORDE 

Ons het die volgende vrae van lede ontvang en wil ons graag die antwoorde op hierdie vrae met u deel: 
 

① SIZA-ledegeld vs Sedex fooie 

– Hoekom Sedex? 

SIZA-ledegeld moet nie verwar word met addisionele Sedex-

sigbaarheidsfooie nie. Sigbaarheid op Sedex, vir diegene wat dit benodig, 

is 'n gebruikersbetaaldiens wat SIZA aan sy lede bied teen 'n verlaagde 

fooi (R1500) wat met Sedex ooreengekom is, aangesien SIZA 1400 

profiele op Sedex bestuur. Lede het die opsie om direk by Sedex te 

registreer en hul eie profiele te bestuur vir sigbaarheid. As 'n produsent 

die verantwoordelikheid neem om sy / haar eie profiel te bestuur, moet 

hy/sy 'n fooi van £ 100 plus 'n bykomende £ 150 betaal vir elke SIZA-oudit 

wat op sy/haar Sedex-profiel opgelaai moet word. Hy/sy sal waarskynlik 

ook kapasiteit in plek moet sit om te alle tye die profiel op ‘n 100% te 

onderhou. Ons glo dus dat dit 'n baie koste-effektiewe alternatief vir 

produsente is om via SIZA die vereiste sigbaarheid te verseker. 

② Hoekom moet produsente 

die Omgewingsvraelys invul 

om hulle Sedex profiel op 

100% te kry en daar te hou?  

 

Die vereistes van die Omgewingsvrae wat op die Sedex Sosiale Vraelys 

voltooi moet word, is dieselfde, ongeag of 'n produsent deur SIZA 

geregistreer is, of direk by Sedex. Sedex het ongeveer 40 omgewingsvrae 

by hul sosiale vraelys (SAQ) ingesluit wat voltooi moet word, anders sal 

die profiele nie 100% kan bereik nie. Op die SIZA platform is die 

Omgewingsmodule apart van die Sosiale module en die vrae oorvleuel 

nie. Indien die produsent vereis dat sy Sedex-profiel (markvereiste) 100% 

moet wees, moet hy/sy die SIZA Omgewingsvraelys ook voltooi sodat 

SIZA toegang het tot die antwoorde wat op Sedex se sosiale vraelys 

voltooi moet word. Dit beteken egter nie dat die produsent op die 

Omgewingsvereistes geoudit sal word tensy dit deur die mark aangevra 

word nie. As u verkies om direk by Sedex te registreer en u eie profiel te 

bestuur, moet u die omgewingsvrae in elk geval voltooi. SIZA is 'n 

vrywillige program en is nie verpligtend nie. SIZA kan slegs goeie praktyke 

voorstel en aanbevelings maak.  

 

③  Waar staan ons met 

Omgewingsoudits?  

SIZA Tweede Party Omgewingsoudits is reeds deur Marks & Spencer, 

Greencell verskaffers en sekere Europese markte as vereiste gestel en 

moet teen Maart 2020 gedoen wees. As ons addisionele vereistes van 

ander markte ontvang, sal ons SIZA lede ooreenkomstig daarvan in 

kennis stel, maar as u nie druk vanaf u uitvoerder of invoerder 

(groothandelaar) kry nie, hoef u nie 'n omgewingsoudit nou al te doen 

nie. SIZA tree slegs proaktief op om die nakomingsvereistes in plek te hê 

vir wanneer dit vir kommersiële redes vereis word. 



④ Word omgewings-

werkswinkels deur SIZA 

aangebied wat leiding 

verskaf hoe Omgewings-

vereistes op plase 

geïmplementeer kan 

word?   

Ja, daar word werkswinkels aangebied. Verlede jaar is 16 

omgewingswerkswinkels landwyd gehou en SIZA sal vanjaar ‘n verdere 

40 werkswinkels aanbied. SIZA het ook 'n Omgewingspesialis aangestel 

wat beskikbaar is om produsente te help indien hulle hulp nodig het. 

60% van die SIZA Omgewingsmodule oorvleuel met GLOBALG.A.P (wat 

'n vereiste vir voedselveiligheid is), wat beteken dat dit nie regtig 

heeltemal nuut en onbekend vir produsente is nie. As u voorheen 

voedselveiligheidsoudits gedoen het, sal u ook baie van die vereistes 

reeds in plek hê. As u onseker is oor iets, kontak asseblief die SIZA-

kantoor voordat u onnodige geld of tyd spandeer om nuwe praktyke te 

implementeer wat dalk nie nodig mag wees nie. 

⑤ Hoe weet produsente dat 

hulle Self-

Assesseringsvraelyste 

goedgekeur is en dat hulle 

profiel op datum is? 

 SIZA is ‘n aanlyn selfhelp sisteem – sodra u inteken op u profiel,  is alle 

inligting beskikbaar en sigbaar en kan u dit self bestuur.  Die platform 

stuur outomatiese kommunikasie uit as ‘n SAQ of ‘n oudit goedgekeur 

word.  Dit gebeur wel dikwels dat die outomatiese eposse in u “spam 

folder” inhardloop en dat dit nie by u uitkom nie. Kyk dus maar gereeld 

of daar nie iets ingekom het in u “spam folder” nie. 

⑥ Hoekom is Ouditkoste so 

hoog? 

 

SIZA volg 'n derdeparty-ouditstelsel, wat beteken dat ouditfirmas heeltemal 

onafhanklik van SIZA bedryf word. Ouditgelde word onafhanklik van SIZA 

direk aan ouditliggame betaal, en nie aan SIZA nie. SIZA kan en mag nie die 

koste van oudits beïnvloed of manipuleer nie, aangesien die oudit entiteite 

onafhanklike maatskappye is. SIZA stel sekere voldoeningsvereistes volgens 

markverwagtinge in die “Audit Process and Methodology” 

(https://siza.co.za/wp-content/uploads/2018/11/SIZA-Audit-Process-and-

Methodology-Oct-2018-V.4.pdf) oor hoe oudits uitgevoer en geskeduleer 

moet word, wat dien as riglyn vir oudit entiteite vir die skedulering van 

oudits.  Ons stel dus voor dat produsente verskillende kwotasies kry voordat 

hulle 'n oudit by 'n ouditmaatskappy bespreek. Daar moet ook kennis 

geneem word dat 'n Sosiale Oudit nie vergelyk kan word met 'n 

Voedselveiligheid- of Omgewingsoudit wat slegs 'n paar uur duur nie. Sosiale 

oudits is op mense gerig en daar word verwag dat 'n verskeidenheid 

onderhoude met 'n sekere persentasie werkers tydens die oudit gevoer 

moet word. Werkersbehuising en giffasiliteite moet besoek word en 

dokumentasie asook die implementering van prosedures moet deeglik 

nagegaan word. Die duur van 'n Sosiale oudit is baie langer as 'n 

Voedselveiligheids- of Omgewingsoudit omdat dit baie meer intensief is en 

'n kombinasie van kennis en vaardighede vereis wat dit duurder sal maak as 

die ander twee oudits. Maak asseblief seker dat wanneer u ouditkoste 

vergelyk, u dieselfde soort oudits met mekaar vergelyk, want dit is nie sinvol 

om sosiale oudits met bv. voedselveiligheidsoudits te vergelyk nie. 

 



⑦ Neem die SIZA standaarde Suid 

Afrikaanse gebruike in ag of is 

dit slegs op markvereistes 

saamgestel? 

SIZA is saamgestel op die grondslag van die Suid-Afrikaanse 

arbeidswetgewing en die vereistes van die IOL (International Labour 

Organisation). Tot op hede is die SIZA Sosiale en Omgewingsstandaard 

steeds die enigste standaard in die wêreld wat ontwerp en aanvaar is vir 

'n spesifieke land. Suid-Afrika is dus bevoorreg om 'n standaard te hê wat 

na sy eie praktyke kyk en nie net generiese standaarde vir plase stel nie. 

Wanneer SIZA vergelyk word met 'n internasionale standaard om 

aanvaarding te verkry op grond van die beginsel van ekwivalensie, word 

daar wel gekyk na sommige operasionele implementeringspraktyke wat 

aan markvereistes moet voldoen, maar die standaard self is gebaseer op 

Suid-Afrikaanse wetgewing.  

⑧ Hoekom moet oudits in  

 spits seisoen plaasvind? 

 

Dit is 'n etiese (sosiale) oudit wat beteken dat die oudit op mense 

(plaaswerkers) gefokus is en nie noodwendig op stelsels alleen nie. 

Tydens die oudit moet daar gekontroleer word dat die beleide, 

prosedures en bestuurstelsels geïmplementeer is sodat werknemers 

daaruit voordeel kan trek en dit positief kan reflekteer op die plaas se 

produksie. 

Dit is dus 'n vereiste dat 'n sekere persentasie (aangedui in die SIZA APM,  

afhangende van die totale werksmag) onderhoude met werkers op alle 

vlakke moet plaasvind (permanent en seisoenaal) sodat die oudit nie net 

'n "tick box-oefening" is nie, maar holisties geskied. 

Die seisoenwerkers is slegs gedurende spits seisoen op die plaas. 

Internasionale standaarde stel voor dat 70-80% van die werkers tydens 

'n sosiale (etiese) oudit teenwoordig moet wees, sodat onderhoude op 

alle vlakke gevoer kan word. Indien dit buite die spits seisoen plaasvind, 

sal die produsent hierdie werkers weer op die perseel moet kry, wat in 

effek  nie moontlik is nie. 

⑨ Wat gebeur indien daar klagtes 

via die Unies of deur 

Plaaswerkers by SIZA ingedien 

word? 

SIZA het 'n klagteprosedure wat gevolg moet word. As die klagte in 

ooreenstemming is met die SIZA-kode, sal SIZA ‘n interne prosedure volg 

en indien nodig, 'n onafhanklike ondersoek aanvra, waarna die uitslag 

wat op feite gebaseer is in berekening gebring sal word om 'n besluit te 

neem.   

Dit is belangrik om te weet dat SIZA weens sy diverse lidmaatskap 

onafhanklik bly tydens die ouditproses, geskilprosedures en wanneer 

klagtes ontvang en ondersoek word.  

⑩ Duplisering van oudits? 

 

Daar is drie tipe oudits, naamlik Sosiale, Omgewings- en 

Voedselveiligheidsoudits. Indien daar van duplisering gepraat word, 

moet u asb seker maak in watter van die drie kategorieë die duplisering 

val. Meestal is dit aan die voedselveiligheid kant en wanneer u wel 

vergelykings gedoen word, moet  appels met appels vergelyk word.  

Huidiglik is die SIZA Sosiale oudit omtrent die enigste oudit wat u hoef te 

doen aan die sosiale kant.  SIZA is besig om 'n soortgelyke reëling te 

bewerkstellig vir omgewingsoudits.  Volgens ons ervaring vind 

duplisering meestal net met betrekking tot voedselveiligheidsoudits 

plaas. 



⑪ Wat behels die SIZA en WIETA 

ooreenkoms en waar staan ons 

daarmee? 

 

Dit is 'n gekombineerde oudit, maw 'n gesamentlike oudit wat gelyktydig 

op dieselfde dag plaasvind. Alle inligting / data moet dan op beide die 

SIZA- en WIETA-platforms gelaai word om sodoende deur die twee 

afsonderlike verifiëringsprosesse te gaan totdat die oudit voltooi is.   

Dit is belangrik om te onthou dat alle gekombineerde oudits vooraf by 

die ouditfirma gereël moet word en dat die ouditmaatskappye wat 

gekies word om die gesamentlike oudit te doen, 'n SIZA-geakkrediteerde 

derdeparty-oudit-entiteit moet wees. 

⑫ SIZA of SMETA? SIZA is 'n vrywillige program wat enig is in sy soort. Dit is 'n vrystaande 

entiteit met sy eie direksie, saamgestel vir unieke Suid-Afrikaanse 

omstandighede en gebaseer op Suid-Afrikaanse wetgewing. Dit word nie 

deur enige ander entiteit gemanipuleer of bestuur nie. Dit is 'n program 

waar ons lede bystaan met die ouditproses. SIZA verskaf opleiding, oudit 

toesig, 'n hulplyn en dra lede se data oor na die vereiste sigbaarheid 

platform.  

Indien u verkies om SMETA of een van die ander internasionale sosiale 

standaard ouditprogramme te doen, moet u dit self bestuur. U moet ook 

self die ouditdata oplaai na Sedex of u voorkeur van 

sigbaarheidsplatform. SIZA kan u in sodanige geval nie bystaan met enige 

proses, besonderhede of advies nie.  

As deel van sy lidmaatskap, bied SIZA die voordeel van verskeie 

programme en dienste wat produsente help met ouditgereedheid en om 

te verseker dat alle regstellende aksies voltooi word. Dispute of klagtes 

kan ook by SIZA ingedien word indien u nie tevrede is met die 

ouditproses nie.  

⑬ Kan 'n produsent ‘n dispuut 

aanteken oor 'n bevinding (nie-

nakoming) na 'n oudit? 

Ja u kan. 'n Dispuut oor enige bevinding kan op die SIZA-platform langs 

die spesifieke bevinding opgelaai word. Die dispuutproses sal anoniem 

en onafhanklik deur SIZA bestuur word.  

Dit sal anoniem gestuur word aan 'n deskundige oudit groepering wat 

bestaan uit kundiges op die gebied van arbeidswetgewing. As SIZA nog 

nie tevrede is met die uitslag nie, sal die dispuut na 'n arbeidsprokureur 

verwys word.  

⑭ Kan 'n produsent 'n klag indien 

na 'n oudit  indien hy / sy voel 

dat die oudit nie volgens SIZA 

se Ouditproses en Metodologie 

geskeduleer of uitgevoer is nie? 

SIZA het 'n oudit-moniteringsbeleid ingestel wat 'n evalueringsvorm 

insluit. Hierdie vorm sal na die oudit aan u gestuur word. U is welkom 

om u terugvoer na afloop van die oudit vir ons deur te gee op die vorm.  

SIZA sal 'n ondersoek fasiliteer om seker te maak dat die oudit uitgevoer 

is volgens die SIZA-ouditproses- en metodologie-riglyne. 

  



⑮ Hoe geskied die monitering 

tussen oudit periodes en wat 

beteken dit? 

 

Alhoewel oudits nie jaarliks by lede wat ‘n Platinum-, Goud- en Silwer-

kategorie gedoen word nie, is daar deeglike prosedures in plek vir die 

monitering tussen ouditperiodes om seker te maak dat die standaard 

dieselfde bly of verbeter na afloop van die oudit.   Alhoewel pogings 

aangewend word om aanvaarding vir die SIZA-ouditfrekwensiematriks 

by markte te verkry, kan SIZA nie die vereistes van die kleinhandelaars 

oorskry of ignoreer nie.  Ons beveel dus aan dat u met die kopers / 

bemarkers skakel om hul spesifieke ouditfrekwensievereistes te 

bevestig.  

Die SIZA-program sluit verskeie monitering aktiwiteite in, soos besoeke 

aan die perseel en deskundige evaluasies wat tussen ouditperiodes 

plaasvind. 'n Persentasie van hierdie moniteringsaktiwiteite sal spesifiek 

fokus op lidpersele wat onder die Platinum-kategorie val, wat 'n 

bykomende veiligheidsnet vir beide SIZA en die produsent verskaf.   

Alle lede moet asb op 'n jaarlikse basis hul SAQ’s (Self-

Assesseringsvraelys) opdateer en hernu.  Vir meer inligting kyk gerus na 

die onderstaande skematiese voorstelling. 

 

 


