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 Neem asseblief kennis dat die SIZA-kantore vanaf 23 Desember 2019 tot 3 Januarie 2020 gedurende die 
Kersvakansie, gesluit sal wees. Daarom wil ons graag versoek dat u asseblief moet seker maak dat u Self- 

Assesseringsvraelyste (SAQ’s), Ouditdokumente, asook u sigbaarheid op datum is, voor ons sluit. 
 

 
 

Oorbruggingsperiode om regstellings te voltooi  
Sosiaal (Etiese) Standaard 

 

Produsente kan by SIZA aansoek doen om tussen ouditperiodes 'n oorbruggingsbrief uit te reik, sodat produsente 
hul huidige seisoen met 'n geldige oudit oorbruggingsbrief kan voltooi terwyl hulle regstellings maak nadat 'n nuwe 
oudit uitgevoer is. Die behoefte aan so 'n oorbruggingsperiode is te wyte aan operasionele uitdagings wat verband 
hou met die etiese vereiste om 'n SIZA oudit gedurende piek seisoen te doen en aangesien 66% van die totale aantal 
werkers (bereken oor die besigste produksietydperk) op die perseel aanwesig moet wees. 
 
Die doel van hierdie oorbruggingsperiode is uitsluitlik om die produsent die geleentheid te gee om die tyd tussen 
'n oudit en die voltooiing van regstellende aksies te oorbrug totdat 'n nuwe ouditvoltooiingsbrief uitgereik kan 
word.  
 
Dit is belangrik om te let op die volgende, voordat u aansoek doen vir n oorbruggingsperiode: 

• SIZA behou die reg om aansoeke te hersien en goed te keur en is nie n algemene reg vir SIZA lede nie. 

• Oorweging en goedkeuring van aansoeke sal beinvloed word deur u ouditstatus (bv. Bronze, Platinum, ens) 
asook u ouditgeskiedenis 

• Oorbruggingsbriewe kan nie gebruik word om ouditdatums uit te skuif of om korrektiewe aksies te vermy 
nie. 

• Oorbruggingstydperke kan nie vir langer as 3 maande na afloop van die nuwe oudit toegeken word nie. 
Elke aansoeke sal op meriete hanteer word en oorbruggingsperiodes sal gevolglik wissel tussen een en drie 
maande. 

 
Voordag u aansoek doen vir n oorbruggingstydperk moet u asb seker maak dat u aankoper die oorbruggingsbrief 
sal aanvaar, want alhoewel SIZA alles in sy vermoë doen om kopers te kry om die oudit herhalingstydperke te 
aanvaar, kan SIZA nie die vereistes van markte of aankopers ignoreer of oorskry nie. 
 
 
Raadpleeg asb. die SIZA-webwerf vir meer inligting: https://siza.co.za/wp-content/uploads/2019/12/Bridging-
period-rules-final.pdf 
 

https://siza.co.za/wp-content/uploads/2019/12/Bridging-period-rules-final.pdf
https://siza.co.za/wp-content/uploads/2019/12/Bridging-period-rules-final.pdf
https://siza.co.za/wp-content/uploads/2019/12/Bridging-period-rules-final.pdf
https://siza.co.za/wp-content/uploads/2019/12/Bridging-period-rules-final.pdf
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SIZA is tans besig met ‘n navorsingstudie oor die verteenwoordiging 
van vroue in landbou-loopbane. Die studie sal as riglyn dien om 
objektief aan te dui waar daar leemtes in die lewens van vrouens is ten 
opsigte van uitdagings wat hulle moet oorkom om in hul loopbane 
vordering te maak. 

Ons wil graag versoek dat u asb die tyd sal afstaan om die paar vrae vir 
ons te voltooi wat ons via e-pos aan u sal stuur.  Inligting wat 
ingesamel word sal met die nodige vertroulikheid hanteer word en 
statistiek wat ingesamel word sal slegs as’ n omsigtigheidstudie gedeel 
word. 

Indien u enige navrae het in die verband, kan u SIZA kontak Werner van 
Dyk by werner@siza.co.za. 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

  

Tussen-oudit moniteringsbesoeke  
Sosiaal (Etiese) Standaard 

 

 

SIZA SAQ’s 
 
Een van die instrumente wat SIZA 

gebruik om risiko's tussen oudits 

te bestuur, is die Self-Assesserings 

vraelys (SAQ) wat jaarliks voltooi 

moet word. Die SAQ stel ons in 

staat om plase tussen oudits te 

monitor en dit ondersteun ook die 

3-jaar ouditperiode. 

 

 

Elke lid se SAQ word beskikbaar 

gestel sodra ledegeld vir die 

volgende jaar betaal is. Dit 

beteken dat indien die 

lidmaatskap in Julie hernu was, u 

SAQ ook in Julie beskikbaar sal 

wees, wat verpligtend is om te 

voltooi binne die gegewe tydperk 

van 90 dae.   

 

Dit is uiters belangrik om die SAQ 

betyds te voltooi, want dit is die 

beste manier vir SIZA om 

nakoming te monitor en risiko’s 

laag te hou tussen oudit periodes, 

en oudits kan nie bespreek word 

as u nie ‘n goedgekeurde SAQ het 

nie. 

 

Vir meer inligting rakende SAQ’s, 

kontak Carmen Botes — 

carmen@siza.co.za 

 

 

Vanaf 01 Oktober 2019, het SIZA 
plaasbesoeke geïmplementeer om 
produsente se goedgekeurde SAQ's 
te verifieer. 
 
Hierdie besoeke word deur SIZA self 
gedoen en sal geen ekstra koste 
teweegbring nie. Die doel van hierdie 
besoeke is om te monitor of  
bestuurstelsels dieselfde is as op die 
dag van die vorige oudit en om 
moontlike verbeteringsareas te 
identifiseer sodat produsente gereed 

Vroue verteenwoordiging in die 

landboubedryf 

kan wees vir hul volgende derde-
party oudit. 
 
Ingevolge ooreenkomste met 
wêreldmarkte, moet SIZA tussen-
oudit moniteringsbesoeke doen as 
deel van die SIZA moniteringsbeleid, 
om te verseker dat praktyke op plase 
nie verander in die periodes tussen 
oudits nie. 
 
As deel van die steekproef wat 
gedoen is, sal daar in totaal  29 plase 
voor die einde van 2019 verifieer 
word. 
 

mailto:werner@siza.co.za
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Wat is COIDA? 

 

 
COIDA is van toepassing op alle 
tydelike en voltydse werknemers wat 
as gevolg van 'n werksongeluk of 
werksverwante siekte beseer is, siek 
word of sterf.  
 
Slegs die werkgewers, en nie die 
werknemers nie, dra by tot die 
vergoedingsfonds. 
 
 
 

Waarom word ‘n Brief van Goeie 
Status vereis? 
 
'n Brief van Goeie Status is in wese 
'n amptelike dokument wat bewys 
dat die Werkersvergoedingsfonds 
(COID) u sal ondersteun deur te 
help betaal vir werkbeserings of 
skade aan u werknemers, omdat u 
betalings aan die fonds op datum 
is. As u nie so ‘n brief het nie, skuld 
u besigheid waarskynlik die 
Werkersvergoedingsfonds geld wat 
dan beteken dat u werknemers nie 
deur COID gedek word nie en dat u 
kliënte nie beskerm word in die 
geval van 'n werkverwante ongeluk 
op hul eiendom, nie. 
 
 
 
 

Die Wet op Vergoeding vir 
Beroepsbeserings en -siektes 
(“COIDA”) maak voorsiening vir 
vergoeding vir ongeskiktheid en/of 
beserings wat veroorsaak word deur 
beserings of siektes wat deur 
werknemers opgedoen  word terwyl 
hulle aan diens is of weens die dood 
as gevolg van sulke beserings of 
siektes.  

Dokumente wat u benodig 
 

• Geldige Suid-Afrikaanse ID 

• U onderneming se 

registrasiedokument 

• COID-registrasievorm 

• Volmag (dit is slegs nodig 

wanneer u die COID-diens 

gebruik om hulle wettiglik 

toe te laat om die aansoek 

namens u te voltooi) 

• Bewys van betaling van u 

registrasiegeld 

 
 
 
 
 

STAP 1: Registreer u onderneming by 

COID 

• Dit kan via die Departement van 
Arbeid of die COID-aanlysndiens 
gedoen word. 

 
STAP 2: Dien u werknemersuitgawes 

in 

• In hierdie stap moet u die totale 
beraamde loon- en 
salarisuitgawes van u 
onderneming vir die jaar 
(volgens finansiële jare) indien 
sodat die Vergoedingsfonds 

 

die bedrag wat aan hulle 
betaalbaar is, kan bereken. 

 
STAP 3: Betaal u 

jaarlikse/maandelikse fooi 

aan COID 

 
Vir meer inligting oor COIDA, 
besoek die Departement van 
Arbeid se webtuiste:  
 
http://www.labour.gov.za/ecoid 
 
 

Hoe om ‘n Brief van Goeie Status te kry 

 

 

http://www.labour.gov.za/ecoid
http://www.labour.gov.za/ecoid
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Nuwe eienaarskap/bestuur van persele 

 

 

 

waarom die oudit nie meer onder die 
lid se profiel geldig is nie, is omdat die 
SIZA-oudit op die bestuurstelsel van 
die onderneming berus. SIZA kan nie 
verseker dat alle aspekte steeds in 
plek is nie en dat die metodes van 
nakoming soortgelyk aan dié van die 
vorige bestuur gehou sal word nie. 'n 
Nuwe SIZA-oudit sal uitgevoer moet 
word, aangesien die vorige oudit- en 

Hoekom kan ek nie net die PUC/PHC bysit by my huidige SIZA 

profiel nie? 

 

 
Die SIZA kantoor kan nie bloot die 
addisionele PUC/PHC by die 
ledeprofiel voeg sonder dat die 
bykomende eenheid 'n oudit 
ondergaan het nie. Die onderneming, 
tesame met die nuwe bykomende 
eenhede, sal 'n nuwe oudit moet 
ondergaan as 'n multisite om te 
verseker dat die bestaande 
bestuurstelsels nagekom word. 

Tydens 'n oudit sal die ouditeur elke 
PUC moet besoek om te verseker dat 
daar op elke eenheid voldoen word. 
As daar nie op u lidmaatskapsprofiel 
na die spesifieke PUC verwys word 
nie, kan die eenheid nie deel van die 
oudit uitmaak nie, en sal die ouditeur 
slegs kennis neem van die eenhede 
wat op die dag van die oudit 
geëvalueer is. 
 

Vir navrae oor lidmaatskap, kontak 
Lynn Taute (lynn@siza.co.za) om te 

verseker dat u profiel geldig en op 
datum bly om die beste 
verslaggewing en evaluering van u 
besigheid moontlik te maak. 
 

 

Siekteverlof 

 

 Siekteverlof moet altyd toegestaan 
word in ooreenstemming met 
wetgewing. Sektorale vasstelling 13 
(SD13) Artikel 22 bevat duidelike 
regulasies oor hoe, wanneer en 
deur wie siekteverlof toegestaan 
moet word. 
 
'n Paar belangrike aspekte om te 
onthou is dat 'n mediese 

sertifikaat/doktersbrief/siekbrief 
slegs nodig is nadat die werknemer 
langer as twee agtereenvolgende dae 
afwesig was, of as die werknemer 
meer as twee keer in 'n agt-weke 
periode afwesig is. 
 
Mediese sertifikate kan uitgereik 
word deur 'n dokter, verpleegster, 
tradisionele geneser, 

gemeenskapsgesondheidswerker, 
sielkundige of enige ander persoon 
wat wettig geag word. 
 
Raadpleeg SD13, Afdeling 22 vir meer 
besonderhede rakende die 
siekteverlofsiklus van werknemers. 
 
 

Dit is belangrik om daarop te let dat in die 
geval waar 'n boerdery/onderneming 
deur nuwe bestuur oorgeneem of 
verkoop word, 'n nuwe SIZA profiel 
geregistreer moet word. Oudits- en 
voltooiingsbriewe is nie oordraagbaar nie 
en is dus nie meer geldig nie. Daarom 
moet lede die SIZA-kantoor inlig sodra 'n 
onderneming verkoop word of deur 
nuwe bestuur oorgeneem word. Die rede 

ouditbevestiging nie meer geldig 
is nie.  
 
Dieselfde riskos bestaan as 'n 
besigheid 'n nuwe eenheid of 
plaas koop en daardie eenheid 
as 'n addisionele eenheid by die 
bestaande onderneming wil 
byvoeg. 
 

mailto:lynn@siza.co.za
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Betaalstrokies 

 

 

In gevalle waar betaalstrokies onduidelik is omdat daar geen betalingstydperk 
getoon word nie, moet twee datums op die betaalstrokie verskyn. Dit moet veral 
plaasvind in gevalle waar betaling weekliks of tweeweekliks gedoen word. Die 
enigste manier om die betalingstydperk te bepaal, is om die datums op die 
betaalstrokie te voorsien. In die geval waar maandelikse betalings gedoen word en 
die betalingstydperk op 'n ander manier aangedui word, kan dit ook as aanvaarbaar 
beskou word. Sektorale vasstelling 13 Deel B Afdeling 6.1.a-l en Afdeling 2 noem 
duidelik watter informasie aangedui moet wees. 
 

Buitelandse Werkers 

 Die indiensneming van buitelanders in 
Suid-Afrika word gereguleer deur die Wet 
op Immigrasie 13 van 2002, soos gewysig 
(“die Immigrasiewet”).  
 
Die Immigrasiewet maak voorsiening vir 
die toelating van buitelanders, hul verblyf 
in- en vertrek uit Suid-Afrika en 
aangeleenthede wat daarmee verband 
hou, insluitend die vermoë van 
buitelanders om in Suid-Afrika te werk. 
Die Immigrasiewet word aangevul deur 
die Immigrasieregulasies wat in Mei 2014 
wesenlike veranderinge ondergaan het, 
veral met betrekking tot werksvisums. 
 
Artikel 38 van die Immigrasiewet bepaal 
dat geen persoon die volgende in diens 
sal hê nie: 
• 'n onwettige buitelander; 
• 'n buitelander wie se status hom of haar 
nie magtig om in diens te wees nie; of 
• 'n buitelander op terme en 
voorwaardes of in 'n ander hoedanigheid 

as wat beoog word in die status van 
sodanige buitelander. 
 
Ingevolge artikel 38 (2) van die 
Immigrasiewet, word 'n plig op die 
werkgewer geplaas om te verseker dat 
geen onwettige buitelander deur hom 
in diens geneem word nie en om die 
status of burgerskap van die persone in 
diens te bepaal. 
 
Voorts bepaal artikel 49 (3) van die 
Immigrasiewet dat elkeen wat 
bewustelik 'n onwettige buitelander of 
'n buitelander in skending van die 
Immigrasiewet in diens neem, skuldig is 
aan 'n misdryf en 'n boete of 'n 
gevangenisstraf van hoogstens een jaar 
opgelê kan word vir 'n eerste 
oortreding. 
 
om te werk (permitte) verval het, en die 
werkgewer kan bewys dat hulle van 
voorneme is om die probleem op te los. 
Nie SIZA óf enige ouditeur kan in goeie 
gewete ‘n SIZA-lid toelaat om die wet te 
breek nie. 
 
 
 

Gaan die Nasionale Minimumloon verhoog in Januarie 2020? 
 
Vir meer informasie rakende die minimumloon, raadpleeg asseblief die SIZA 
webtuiste: https://siza.co.za/wp-content/uploads/2019/12/NMW-Des-2019-Afr-
en-Eng-003.pdf  
 
 

Nasionale Minimumloon 
 

 

https://siza.co.za/wp-content/uploads/2019/12/NMW-Des-2019-Afr-en-Eng-003.pdf
https://siza.co.za/wp-content/uploads/2019/12/NMW-Des-2019-Afr-en-Eng-003.pdf
https://siza.co.za/wp-content/uploads/2019/12/NMW-Des-2019-Afr-en-Eng-003.pdf
https://siza.co.za/wp-content/uploads/2019/12/NMW-Des-2019-Afr-en-Eng-003.pdf
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Ouerverlofvoordele 

 

 

Kontrakte 

 

 Sektorale vasstelling 13 Deel C: Artikel 9 
stel dit egter duidelik dat 'n werkgewer 'n 
werknemer by die aanvang van sy pligte 
moet voorsien van skriftelike 
besonderhede oor die sy indiensneming. 
Dit maak verder duidelik dat die werkgewer 
'n afskrif van die kontrak moet behou vir 
die duur van die diens en tot drie jaar 
daarna. 
 
Verwys asseblief na die SIZA-standaard, 
kode 8.3.1.2. Hierdie ooreenkoms 
(dienskontrak) sal: 
(a) Al die inligting wat deur wetgewing en 
internasionale arbeidsstandaarde vereis 
word bevat, wat ook al die hoogste vlak van 
beskerming bied 
 

Dit word slegs toegelaat indien: 
 

• die terme en voorwaardes op 
elke werknemer wat die 
kontrak onderteken van 
toepassing is 

• elke individu steeds ‘n afskrif 
van hul kontrak ontvang, met 
hul persoonlike details gelys 

• die werkgewer die 
groepkontrak in sy besit hou. 

 

Die werkloosheidsversekeringsfonds 

(WVF) het vanaf 01 November 2019 eise 

vir die nuwe ouervoordele begin verwerk 

vir bydraende en kwalifiserende 

begunstigdes van die WVF. Verlede jaar 

het die President die Wysigingswet op 

Arbeidswetgewing onderteken, wat die 

wysigings aan die Wet op Basiese 

Diensvoorwaardes en die Wet op 

Werkloosheidsversekering van 2001 

beïnvloed het. 

Ingevolge die Wysigingswet op 

Arbeidswetgewing is 'n werknemer 

geregtig op tien agtereenvolgende dae 

ouerverlof by die geboorte van die 

werknemer se kind. Ouerverlof kan ook 

van toepassing wees in omstandighede 

waar 'n werknemer 'n kind wettiglik 

aanneem of wanneer 'n kind deur 'n hof 

in die sorg van 'n voornemende 

aannemende ouer geplaas word. Deur 

hierdie wysigings kan begunsdiges van 

die WVF vir die nuwe voordeel uit die 

Fonds eis. 

Kwalifiserende WVF-bydraers kan enige 

Arbeidsentrum in die land besoek met die 

voorgeskrewe aansoekvorm en die 

volgende ondersteuningsdokumente om 

in te dien vir 'n ouervoordeel-eis: 

• Identiteitsdokument van die 

aansoeker; 

• Die geboortesertifikaat van die 

kind met volledige besonderhede 

van ouers; en 

• Besonderhede van 'n geldige 

bankrekening 

Kry die vorms wat die u aansoek moet 

vergesel, by: 

http://www.labour.gov.za/parental-

leave-forms  

 

 (b) Aan die werknemers 
verduidelik word 
(c) Deur elke werknemer 
onderteken word 
(d) Op versoek van die werknemer 
beskikbaar gestel word (EN/OF) op 
'n prominente plek vir 
verwysingsdoeleindes beskikbaar 
gestel word. 
 
In gevalle waar 'n groep 
werknemers (gewoonlik 
seisoenale werkers) dieselfde 
diensvoorwaardes ontvang 
(dieselfde kontrak), sal dit vir SIZA 
aanvaarbaar wees as die hele 
groep die generiese eksemplaar 
onderteken.  
 

http://www.labour.gov.za/parental-leave-forms
http://www.labour.gov.za/parental-leave-forms
http://www.labour.gov.za/parental-leave-forms
http://www.labour.gov.za/parental-leave-forms
http://www.labour.gov.za/parental-leave-forms
http://www.labour.gov.za/parental-leave-forms
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Kontak Ons 

 TELEFOON: 

(021) 852 8184 

 

Retha Louw: 
retha@siza.co.za 
 
Carmen Botes: 

carmen@siza.co.za 

 

Die Suid-Afrikaanse Nasionale Standaard (SANS) en die regulasies 

rakende volmaakpunte op plase 
Omgewingstandaaard 

 
Die SANS 10206: 2010 bevat 
algemene riglyne vir die 
hantering, berging en 
wegdoening van plaagdoders. 
Hierdie riglyne fokus op die 
prosedures om die risiko's vir die 
omgewing en die gesondheid van 
mense by die hantering van 
plaagdoders te verminder. 
 
Die regulasies bevat ook riglyne 
vir die oprigting van chemiese 
volmaakpunte op plaasvlak. SANS 
10206:2010 verklaar dat vulpunte 

vêr van enige waterbronne af 
moet wees en dat die afloop of 
vermorsing van plaagdoders nie 
met die omliggende grond en 
waterbronne in aanraking mag 
kom nie. Volmaakpunte moet dus 
'n vloer van nie-poreuse materiaal 
(waterdigte sement of beton) hê 
wat deur 'n keermuur omring is en 
met draad gaas bedek is of met 
klippe gevul is om te voorkom dat 
diere en voëls die water drink. 
Alternatiewelik kan 'n tenk 
geïnstalleer word om besoedelde 
water op te vang, maar die inhoud 

moet dan verwyder word deur 'n 
geakkrediteerde gevaarlike afval 
verwyderingsfirma. Neem kennis 
dat die Departement van Water 
en Sanitasie (DWS) bevestig het 
dat direkte wegvaartstelsels (soos 
“French drains”) nie meer aanvaar 
word vir die wettige wegdoening 
van afvalwater besmet met 
plaagdoders in Suid-Afrika nie. 
 
Vir meer informasie, kontak 
Henko Vlok — henko@siza.co.za 
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