
WERK SAAM
’n Kitsgids vir landbouwerkers

Wes-Kaapse Regering - Landbou BETER TESAME.
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Enige persoon wat werksaam is:

•  in landbou-aktiwiteite in Suid-Afrika;

•  as ’n huishulp in/ tuinier by ’n huis op ’n  
plaas;

•  as ’n sekuriteitswag op ’n plaas of  
perseel waar boerdery-bedrywighede  
plaasvind en wat in diens van die boerdery is.

 (Sien klousule 1 van Sektorale Vasstelling 13 (SV:13): Landbouwerkersektor)

Let wel:  Sekuriteitswagte wat in die privaat sekuriteitsbedryf (vir ’n privaat maat skappy) 
werk, word NIE as landbouwerkers beskou nie.

 WIE IS ALMAL LANDBOUWERKERS?  2

 DIENSKONTRAK 3

 MINIMUM LOON  4

 OORTYD, OPENBARE VAKANSIEDAE, 
SONDAE  5

Indien jy jou regte as landbouwerker ken, help dit jou om  
te weet wat van jou verwag word, en wat jy van jou  

werkgewer kan verwag.

Dit sal jou ook help om te weet wat volgens wet  
regverdig is – en wat nie – wanneer sake soos lone,  

verlof, behuising, ens. ter sprake is.

HET JY GEWEET?
Landbouwerkers word deur die volgende wetgewing beskerm:  
Sektorale Vasstelling 13: Landbouwerkersektor (SV:13), Wet op Basiese Diensvoor-
waardes (Wet 75 van 1997), Wet op Beroepsgesondheid en Veiligheid (Wet 85 van 
1993), Wet op Vergoeding vir Beroepsbeserings en -siektes (Wet 61 van 1997), die 
Wet op Gelyke Indiensneming (Wet 55 van 1998), die Wet op Arbeidsverhoudinge 
(Wet 66 van 1995) soos gewysig en Nasionale Minimum Loon Wet (2018).

WIE IS ALMAL LANDBOUWERKERS?

INHOUD

 BETAALSTROKIES  7

 AFTREKKINGS  8

 VERLOF  11

 DIENSBEËINDIGING  14

 ESTA  17

Wetgewing is van toepassing op beide permanente en seisoenwerkers sowel as werkers in 
diens van arbeidsmakelaars.
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WAT IS DIT?
’n Dienskontrak is ’n OOREENKOMS tussen jou en 
jou werkgewer wat sê dat jy instem om op sekere 
voorwaardes vir hulle te werk. Dit sê vir jou vir wie jy 
gaan werk, watter werk jy gaan doen, teen hoeveel 
betaling, ens. Die ondertekening van ’n dienskontrak 
bewys dat jy aangestel is om te werk en wat die 
bepalings / voorwaardes vir diens is.

Dit sal op onbillike arbeidspraktyk neerkom as werkers se diensvoorwaardes 
(byvoorbeeld werksure en byvoordele) eensydig verander word.  Enige veran-
deringe moet deur konsultasie en in oorleg met werkers geskied.

’n Dienskontrak MOET die volgende inligting bevat:

BESONDERHEDE VAN

WERKGEWER: 

LANDBOUWERKER:

NAAM 

NAAM

Plaas se adres 

ID-nommer

 

Beroep of

 

werksbeskrywing

 

Werkplek/ke

• Aanstellingsdatum

• Loon/skaal

• Betalingsmetode

• Oortydskaal

• Ander kontantbetalings (bv. 

bonus)

• Gewone werksure en 

werksdae

• Kos-/verblyfbetalings (moet 

volgens Artikel 8 van die 

Sektorale Vasstelling: 13 

bereken word)

• Ander betalings of voordele 

(betalings in goedere)

• Betaaltydperk en 

betaaldatum

• Aftrekkings

• Verlof

• Kennistydperk vir 

diensbeëindiging of datum 

van diensbeëindiging 

DIENSKONTRAK

..........
..........

..........
..........

.....

Werkgewer se handtekening

..........
..........

..........
..........

.....

Jou handtekening

DIENSKONTRAK:
Lees saam met die Wet op Basiese Diensvoorwaardes en Sektorale Vasstelling vir Landbouwerkers.

HET JY GEWEET?
’n Dienskontrak beskerm jou as daar ’n geskil tussen jou en jou werkgewer 
ontstaan. Dit help ook die Departement van Arbeid om klagtes te onder-
soek. Maak seker dat jy dit lees en verstaan VOORDAT jy dit onderteken. 
Hou ’n afskrif van jou kontrak.
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Die minimum loon is die laagste bedrag wat jy betaal mag word. Dit moet ge-
waarborg word, selfs al doen jy stukwerk.

Die nasionale minimumloon het in werking 
ge tree op 1 Januarie 2019 en vanaf 1 Maart 
2020 is die minimumloon:

• R18,68 per uur vir plaaswerkers / landbou-
werkers

Elke werkgewer is verplig om ‘n loon aan sy 
werkers te betaal wat nie minder as die nasio-
nale minimumloon is nie.

Wanneer die werker reeds ‘n hoër loon ont-
vang, bly hy geregtig op die hoër loon.

Die Nasionale Minimumloon Wet bepaal ook dat:  waar werkers minder as vier 
ure per dag gewerk het, móét hulle vir minstens vier ure vergoed word.

MINIMUM LOON:
Lees saam met die Wet op Basiese Diensvoorwaardes en SV:13

Let wel:  
As jy wil weet wat die minimum loon tans is, skakel asseblief die Departement 
van Arbeid of ons distrikskantore om uit te vind (sien agterblad).
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OORTYD, OPENBARE VAKANSIEDAE EN SONDAE
Lees saam met die Wet op Basiese Diensvoorwaardes en die Nasionale Minimum Loon Wet (2018)

Gewone werksure is maksimum 45 uur per week. Dit kan ooreengekom word 
om gedurende seisoentyd tot 50 uur per week te werk, maar dan moet daar in 
die af-seisoen 40 uur per week gewerk word.
(Sien ook klousule 12 en 15 van Sektorale Vasstelling: 13)

Jy kry gewoonlik een en ’n half (1.5) keer jou loonskaal as jy oortyd werk.
Voorbeeld: 
As jy R18.68 per uur betaal word, sal jou oortydskaal per uur soos volg wees: 
R18.68 x 1.5 = R28.02 per uur
Jy mag egter nie meer as 15 uur oortyd per week, of meer as 12 uur per dag 
(oortyd ingesluit) werk nie.

DEPARTEMENT 
VAN ARBEID

Toestemmings- 
brief

Verlenging  
van ure

Plase en wynkelders kan die Departe ment van Arbeid vra om oortyd ure te verleng 
(bv. tydens oestyd). Indien dit toegestaan word, moet die toestemmingsbrief vertoon 
word waar die werkers dit kan sien.
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OPENBARE VAKANSIEDAE

Jou werkgewer mag jou nie dwing om 
op ’n openbare vakansiedag te werk nie, 
tensy jy instem om dit te doen. Indien jy 
op ’n openbare vakansiedag werk, moet 
die werkgewer jou ten minste dubbel 
die dagloon betaal. Dit kan ook in jou 
kontrak ooreengekom word dat jy op 
openbare vakansiedae sal werk. Open-
bare vakansiedae kan by ooreenkoms met jou werkgewer uitgeruil word met ’n 
ander dag.

(Sien art 2(2) van die Wet op Openbare Vakansiedae no.36 van 1994)

SONDAE 

Tyd op ’n Sondag gewerk Betaling

1 uur of minder Dubbel die loon vir 1 uur

Langer as 1 uur, maar nie langer as 2 ure nie Dubbel die gewone loon vir tyd gewerk

Langer as 2 ure, maar nie langer as 5 ure nie Die gewone dagloon

Langer as 5 ure Die loon wat vir die werkstyd betaal moet word 
(oortyd uitgesluit) of dubbel die gewone  
dagloon, wat ook al die meeste is

Indien jy op ’n Sondag werk, moet jy volgens die skaal hierbo betaal word, 
afhangend van hoe lank jy op ’n Sondag werk.

OORTYD, OPENBARE VAKANSIEDAE EN SONDAE
Lees saam met die Wet op Basiese Diensvoorwaardes

MEI

NORMALE 
LOON
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BESONDERHEDE VAN

WERKGEWER: 

LANDBOUWERKER:

NAAM 

VOLLE NAAM

Adres 

Beroep of

Werkgewer se  

werksbeskrywing

Registrasienommer  
Betaling vir tyd

vir die Werkloosheid- 
gewerk

versekeringsfonds (WVF) 
Loon/skaal

Bydrae tot die WVF 

• Gewone ure gewerk

• Oortydure gewerk

• Ure gewerk op ’n Sondag  

of ’n openbare vakansiedag

• Betaling vir enige ander 

werk wat jy gedoen het

• Aftrekkings, insluitend jou 

bydrae tot die WVF

• Netto vergoeding (in jou 

sak) na aftrekkings

BETAALSTROKIE

HET JY GEWEET?
Betaalstrokies bevat belangrike inligting wat jy kan gebruik om jou salaris/
loon, belasting en aftrekkings na te gaan. Banke, winkels en staatsdepar-
temente het ook die inligting op jou betaalstrokie nodig bv. as jy ’n nuwe 
rekening oopmaak. Hou jou betaalstrokies veilig in ’n lêer.

BETAALSTROKIES:
Lees saam met die Wet op Basiese Diensvoorwaardes

Jy moet elke keer ’n BETAALSTROKIE 
saam met jou vergoeding kry.

JOU BETAALSTROKIE MOET DIE  
VOLGENDE BEVAT:
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1.  AFTREKKINGS VIR VERLIES OF SKADE:
 As jy eiendom of toerusting 

beskadig het en ’n dissiplinêre 
verhoor bevind dat jy daar-
voor verantwoordelik was, kan 
geld van jou betaling afgetrek 
word. Daar mag nie meer as 
een kwart (25%) van jou beta-
ling op ’n slag afgetrek word vir 
skadevergoeding nie.

 Voorbeeld: 
Vir een week (45 ure) kry jy 
‘n salaris van R840.60.  Die 
skadevergoeding wat jy aan die 
werkgewer terug moet betaal, 
beloop R400.00.  Dit beteken 
dat van jou salairis (R840.60) kan ‘n maksimum van R210.15 (25%) op ‘n slag 
afgetrek word.

AFTREKKINGS
Lees saam met die Wet op Basiese Diensvoorwaardes, die Wet op Arbeidsverhoudinge en die rol van die  
Kommissie vir Versoening, Bemiddelling en Arbitrasie (KVBA/CCMA)

Aftrekkings is bedrae geld wat jou werkgewer van jou salaris/loon aftrek voordat 
jy dit kry.

Daar is 2 redes waarom jou werkgewer geld van jou betaling kan aftrek:

• As dit volgens wet vereis of toegelaat word bv. WVF, arbitrasie- 
toekenning, skade of salarisbeslagleggingsbevel (aftrekkingsorders); 
OF

• Indien jy daartoe instem. 
(Sien klousule 8 van SV:13).

Die volgende is tipes aftrekkings wat gemaak kan word:
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2. KREDIETAFTREKKINGS:
 As jy by jou werkgewer geld 

leen om kos of goedere te 
koop, sal daardie bedrag van 
jou betaling afgetrek word.

 Lenings moet opgeskryf en ge-
dateer word om die volgende 
te bewys: 

•  die bedrag wat geleen is;
•  bevestiging dat die landbou-

werker dit versoek het.

Daar mag nie meer as 10% van 
jou loon op ‘n keer afgetrek 
word vir krediet nie.

AFTREKKINGS
Lees saam met die Wet op Basiese Diensvoorwaardes, die Wet op Arbeidsverhoudinge en die rol van die  
Kommissie vir Versoening, Bemiddelling en Arbitrasie (KVBA/CCMA)

3. AFTREKKINGS VIR  
BEHUISING:

 Lees saam met die Wet op Basiese Diens-
voorwaardes

 As jy van jou werkgewer se 
behuising gebruik maak, mag 
die werk gewer tot 10% van jou 
betaling aftrek OF eis dat jy 
huur betaal, MAAR slegs as die 
huis die volgende het/is:

• Elektrisiteit (indien beskik-
baar);

•  Water binne 100 meter;
•  ’n Duursame, waterdigte dak;
•  Glasvensters wat kan oopmaak;
•  ’n Spoeltoilet in/naby die huis OF ’n puttoilet daar naby;
•  Minstens 30 vierkante meter.
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4. ONWETTIGE AFTREKKINGS:
 Die volgende aftrekkings MAG NIE van jou betaling gemaak word nie:

 Jou werkgewer mag nie meer as 25% van jou loon per keer verhaal om skade te 
herstel of om ’n verlore item te vervang nie. Daar moet altyd eers ’n ondersoek 
wees om te bewys of die werker skuldig is of nie. Slegs indien hy/sy skuldig be-
vind word, mag die aftrekking gedoen word.

FINE
Herstelwerk aan jou 
huis (tensy jy die 
skade veroorsaak 
het)

Opleiding

Gereedskap of 
toerusting (Behalwe 
as die werker die 
toerusting beskadig 
of verloor het.)

Boetes (Behalwe as jy ’n 
drywer is en ’n verkeersboete 
ontvang - dan mag jou werk-
gewer daardie boetebedrag 
van jou betaling verhaal.)

Veiligheidstoerusting  
(Be halwe as die werker die 
toerusting beskadig of  
verloor het).

Aanhou en/of weiding vir jou 
beeste of skape ens. – indien 
jy toestemming verleen is 
deur die grondeienaar.

AFTREKKINGS
Lees saam met die Wet op Basiese Diensvoorwaardes, die Wet op Arbeidsverhoudinge en die rol van die  
Kommissie vir Versoening, Bemiddelling en Arbitrasie (KVBA/CCMA)
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LANDBOU | ‘n Kitsgids vir landbouwerkers 11

VERLOF
Lees saam met die Wet op Basiese Diensvoorwaarde

1.  VAKANSIEVERLOF:
 Permanente Werker

 Indien jy 12 maande in diens van jou 
werkgewer is, kan jy tot 3 weke se 
betaalde verlof ontvang per jaar. Daar 
kan ook ooreengekom word in jou 
kontrak dat jy 1 dag se betaalde verlof 
sal ontvang vir elke 17 dae gewerk. 
(Sien klousule 21 van SV:13) 

 
Seisoen-/Kontrakwerker

 Indien jy minstens 4 maande per jaar by ’n werkgewer werk, is jy geregtig 
op 1 dag betaalde verlof vir elke 17 dae gewerk. 
(Sien klousule 21 en 29(1)(e)(i) van SV:13) 

 
Let wel:   
Vakansieverlof wat ophoop, moet aan die einde van die seisoen of wanneer 
jou kontrak eindig, uitbetaal word (indien jy langer as 4 maande gewerk het).

Die soorte verlof is:

2.  SIEKTEVERLOF:
 Permanente Werker
 Die aantal dae betaalde siekte verlof 

wat jy binne ’n 3 jaar/36 maande- 
tydperk kan neem, is gelyk aan die 
hoe veelheid dae wat jy in 6 weke 
gewerk het. 
Voorbeeld: 
’n Werker wat 5 dae per week werk: 
5 (dae) x 6 (weke) = 30 dae = Hoeveelheid siekteverlof wat jy binne ’n drie-
jaartydperk kan neem

HET JY GEWEET?
Jy kan nie afgedank word 
omdat jy swanger is nie – dit is 
teen die wet en word  
outomaties as onbillike ontslag 
beskou.

 Seisoen-/Kontrakwerker 
Jy kan 1 dag betaalde siekte verlof neem 
vir elke 26 dae wat jy werk.

 Let wel:   
Siekteverlof word NIE aan die einde van 
die seisoen/wanneer jou kontrak eindig, 
uitbetaal nie.
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4. GESINSVERANTWOORDELIK-  
HEIDSVERLOF:

 Dit geld wanneer ’n landbouwerker se 
kind siek is en versorg moet word, of 
indien een van die volgende persone 
sterf: die landbouwerker se eggenote 
of lewensmaat, ouer, aanneemouer, 
grootouer, kind, aangenome kind, 
kleinkind of broer/suster.

 Die hoeveelheid betaalde gesinsver-
antwoordelikheidsverlof oor ’n tydperk van 12 maande is gelykstaande aan 3 
dae MITS jy:
- al langer as 4 maande vir die werkgewer werk
- ten minste 4 dae per week werk.

3. KRAAMVERLOF:
 Ma’s neem gewoonlik 4 weke 

kraamverlof voor die kind se ge-
boorte. Dit kan tussen 6 weke en 
4 maande duur, afhangend of jy 
geskik verklaar word om terug te 
keer werk toe. Gedurende hierdie 
tydperk kan jy ’n aansoek en eis vir 
WVF (UIF)-voordele by die Depar-
tement van Arbeid indien.

 As jy teruggaan werk toe en jou 
baba is op die plaas, mag jy 2 rus-
kanse van 30 minute elk kry om te 
borsvoed. As jou baba nie op die 
plaas is nie, kan jy ’n ruskans kry om 
borsmelk uit te pomp en dit vir jou 
baba te bêre.

 Let wel: Terwyl jy swanger is en vir 6 
maande daarna, mag jou werkge wer 
jou nie vra om gevaarlike werk te 
doen wat jou of jou baba se gesond-
heid in gevaar kan stel nie.

VERLOF
Lees saam met die Wet op Basiese Diensvoorwaarde
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VERLOF
Lees saam met die Wet op Basiese Diensvoorwaarde

5. OUERSKAPVERLOF: (onbetaalde verlof)
 ‘n Werker wat ‘n ouer is, is geregtig op tien opeenvol-

gende dae ouerskapverlof wat begin op die datum waar-
op:

• Die werker se kind gebore word, of

• ‘n Aannemingsbevel deur ‘n Hof toegestaan word, of

• ‘n Kind deur ‘n hof in die sorg van die voornemende 
aanneemouers geplaas word hangende ‘n aansoek.

6. AANNEMINGSVERLOF (onbetaalde verlof)
 In die geval waar die werker ‘n kind wetlik aanneem en waar die kind jonger 

as twee jaar is, sal die werker geregtig wees op tien opeenvolgende weke 
aannemingsverlof (adoption leave) of tien opeenvolgende dae ouerskapverlof. 
Hierdie verlof begin op die datum waarop die aannemingsbevel toegestaan 
word, of op die datum waarop die kind/ers in die voornemende aanneem-
ouers se sorg geplaas word hangende ‘n aansoek.

 Slegs een van die ouers kan aansoek om aannemingsverlof doen (tien opeen-
volgende weke).  Die ander ouer kan aansoek om ouerskapverlof doen (tien 
opeenvolgende dae).  Die keuse berus by die ouers.

7. SURROGAATSKAPVERLOF (onbetaalde verlof)
 ’n Voornemende ouer in ‘n surrogaatmoederskap ooreenkoms sal geregtig 

wees op tien opeenvolgende weke aannemingsverlof (adoption leave) of tien 
opeenvolgende dae ouerskapverlof.  Hierdie verlof begin op die datum waar-
op die kind gebore word soos per die surrogaatmoederskap ooreenkoms.

 Slegs een van die ouers kan aansoek om aannemingsverlof doen, (tien op-
eenvolgende weke).  Die ander ouer kan aansoek doen om ouerskapverlof 
(tien opeenvolgende dae).  Die keuse berus by die ouers.

 In alle gevalle is dit die werker se plig om die werkgewer skriftelik in kennis 
te stel van sy/haar voorneme om Ouerskap/Aanneming/Surrogaatverlof te 
neem.  Sodanige kennisgewing moet minstens een maand voor die verwagte 
datum waarop die werker se kind gebore word, of in die sorg van die ouer 
geplaas word, of die aannemingsbevel toegestaan word, geskied en moet die 
volgende bevat:
• Datum waarop ouerskapverlof in werking gaan tree,
• Datum waarop werker gaan terugkeer werk toe.
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ONTSLAG:
As jy ontslaan word, moet daar ’n geldige 
rede wees en dit moet volgens die regte 
prosedure gebeur.

Redes vir ontslag sluit die volgende in:
•  Jou gedrag is onaanvaarbaar (wan-

gedrag);

•  Siekte, besering of swak prestasie verhinder jou om jou werk behoorlik te 
doen (arbeidsongeskiktheid);

•  Personeelvermindering (bedryfsbehoeftes).

DIENSBEËINDIGING:
Lees saam met die Wet op Arbeidsverhoudinge (kan die KVBA/CCMA raadpleeg)

Diensbeëindiging beteken dat jy of 
jou werkgewer besluit het om jou 
diens te beëindig.

KENNISTYDPERK:
’n Kennistydperk is die tydperk 
wat jy moet werk nadat jy kennis 
gegee het/gekry het, voordat jy 
die diens verlaat.

Dienstydperk: Kennistydperk:

Korter as 6 maande 1 week

Langer as 6 maande 4 weke

Word ek nog betaal vir my 
kennistydperk?
Ja. Jy kan die res van jou kennistydperk 
werk OF jou werkgewer kan besluit 
om dit aan jou te betaal sonder om 
jou te vra om jou kennistydperk klaar 
te maak. Jou werkgewer kan jou 
finansieël aanspreeklik hou vir die 
monetêre waarde (geldwaarde) van jou 
kennistydperk indien jy diens verlaat 
sonder om jou volle kennistydperk te 
werk. Bedrae verskuldig kan van die 
finale salaris verhaal word.

Die regte prosedure sluit in dat:

•  Jy ingelig word oor die klagte en die verhoor.

•  Jy ’n billike tydperk kry om vir die verhoor voor te berei.

•  Jy die geleentheid kry om deur ’n mede-werknemer by die verhoor  
verteenwoordig te word, om jou saak te stel en om indien nodig,  
getuies te roep.

•  Indien jy ongelukkig is met die uitslag, het jy die reg om die aan geleentheid 
na die KVBA/CCMA te verwys. So ’n verwysing moet binne 30 dae geskied. 
(KVBA/CCMA Inbelsentrum: 0861 16 16 16)

?
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BESONDERHEDE VAN

WERKGEWER: 

LANDBOUWERKER:

NAAM 

NAAM

Adres van plaas 

ID-nommer

 

Indiensnemingsdatum

• Jou postitel

• Enige opleiding wat jy ontvang het

• Jou laaste vergoedingskaal

• Rede vir diensbeëindiging (Werknemer kan kies of die rede 

ingesluit moet word of nie.)

DIENSSERTIFIKAAT

..........
..........

..........
..........

.....

Werkgewer se handtekening

..........
..........

..........
..........

.....

Jou handtekening

SÊ NOU PERSONEEL-  
VERMINDERING RAAK MY?
As jy geregtig is op ’n diensbeëindigingsloon, 
word dit uitgewerk as een week se betaling 
vir elke volle jaar wat jy by daardie werkge-
wer gewerk het.

Voorbeeld: As jy 7 jaar en 10 maande lank 
by die betrokke werkgewer ge werk het, sal 
jou diensbeëindigingsloon gelyk wees aan 7 
weke se betaling.

DIENSSERTIFIKAAT:
Wanneer jy ophou werk, kan jy ’n Dienssertifikaat aanvra.

HET JY GEWEET?
WVF (UIF)-aftrekkings van jou vergoeding stel jou in staat om geld 
van die Departement van Arbeid te eis wanneer jy werkloos is.

DIENSBEËINDIGING:
Lees saam met die Wet op Arbeidsverhoudinge (kan die KVBA/CCMA raadpleeg)
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DIENSBEËINDIGING:
Lees saam met die Wet op Arbeidsverhoudinge (kan die KVBA/CCMA raadpleeg)

WERKLOOSHEIDSVOORDELE:
Lees saam met die Wet op Werkloosheidsversekering (raadpleeg die Departement van Arbeid)

As jy jou werk verloor het en bygedra het tot die Werkloosheidsverseker-
ingsfonds (WVF/UIF), kan jy by die Departement van Arbeid aansoek doen om 
geld te ontvang terwyl jy werkloos is.

WANNEER KAN JY EIS?
Jy moet binne 6 maande nadat jy  
ophou werk het, eis. Jy kan slegs  
WVF (UIF) eis indien:
•  jou werkgewer bankrot raak;
•  jou kontrak geëindig het;
•  jy afgedank is.

WANNEER KAN JY NIE EIS NIE?
Jy kan nie WVF (UIF) eis indien jy:
•  minder as 24 uur per maand gewerk het;
•  ’n buitelander is wat na jou eie land terugkeer nadat jou kontrak geëindig 

het;
•  op pensioen is;
•  nie WVF (UIF) betaal het;
•  voordele uit die Vergoedings - 

fonds kry;
•  jou werk weens bedrog verloor;
•  bedank of gedros het;
•  reeds ’n ander werk het.

DIE WVF (UIF) KAN JOU UITBETALINGS STAAK INDIEN JY:
•  nie op spesifieke datums en tye  

aanmeld nie;
•  weier om opleiding te doen  

of raad te aanvaar;
•  weier om ’n werk te aanvaar;
•  reeds ’n ander werk het.

WVF

DEPARTEMENT 
VAN ARBEID

VAKANTE 

POS
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ESTA:
Wet op die Uitbreiding van Sekerheid van Verblyfreg (Wet 62 van 1997)

UITSET-
TINGS-
KENNIS-
GEWING

WIE WORD DEUR DIE ESTA-WET BESKERM?
Persone wat op of ná 4 Februarie 1997 met toestem-
ming van die eienaar of die persoon in beheer op 
landbougrond woon word deur hierdie Wet beskerm. 
Toestemming kan mondelings ooreengekom word of 
skriftelik deur middel van ’n kontrak verleen word.

WIE MAG NIE UITGESIT WORD NIE?
1. ’n Langtermynbewoner wat langer as 10 agtereen-

volgende jare op ’n plaas woon met die toestem-
ming van die eienaar/ of persoon in beheer  EN 
wie ouer as 60 is;  
                                     OF 

2. ‘n Langtermynbewoner wat langer as 10 agtereen-
volgende jare op ‘n plaas woon met die toestem-
ming van die eienaar/ of persoon in beheer EN 
wie medies ongeskik verklaar is, terwyl hy/ sy vir 
die grondeienaar gewerk het.

UITGESIT

UIT- 
GESIT

Kan die eienaar / persoon in beheer my reg tot 
verblyf beëindig?
Ja, maar slegs as jy iets verkeerd doen (bv. 
doelbewuste beskadiging van plaaseiendom), weier 
om behuisingaftrekkings waartoe jy ingestem het, te 
betaal, afgedank word of jou werk bedank. Jy moet 
egter ’n skriftelik kennisgewing ontvang.

?

WANNEER IS UITSETTING WETTIG?
•  ’n Uitsetting is slegs wettig indien dit ingevolge 

’n Hofbevel/Uitsettingsbevel geskied.
WANNEER KAN ’N UIT-
SETTINGSBEVEL UIT-
GEVOER WORD?
•  Sodra jou vergoeding betaal 

is.

•  Die hof ’n datum bepaal het 
waarop jy die woning/plaas 
moet ontruim.

•  As jy nie teen die bepaalde 
datum ontruim nie, kan jy 
verwyder word.

WIE KAN JOU UITSIT?
•  Slegs die Balju of iemand 

onder hul toesig.

UITSETTINGS- 
BEVEL:

DATUM: 9/11/15
UITSETTINGS- BEVEL:DATUM: 9/11/15

BALJU
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Departemente/Instellings wat kan help met dienste aan landbouwerkers en produsente:

Nasionale Departemente:

Departement van Binnelandse 
Sake

• Belangrike dokumente, bv. geboortesertifikate, ID-boeke, 
huwelik- en doodsertifikate

Departement van Arbeid • Dienskontrakte
•  Lone, voordele en oortydbetaling
•  Aftrekkings en verlof
•  Werkloosheidsvoordele
•  Beroepsgesondheid en -veiligheid
•  Inspeksies op plase

Departement van Landelike 
Ontwikkeling en Grondhervorming

• Wet op Uitbreiding van Sekerheid van Verblyfreg (ESTA) Uit-
settings

Provinsiale Departemente:

Wes-Kaapse Departement van 
Landbou

• Huishoudelike voedseltuine
•  Dieregesondheidsdienste
•  Landbou-opleiding
•  Beurse en internskappe
•  Landbouwerkeropheffing en -bystand

Wes-Kaapse Departement van 
Gemeenskapsveiligheid

• Maatskaplike misdaadvoorkomingsprogramme
•  Buurtwagopleiding vir plase

Wes-Kaapse Departement van 
Kultuursake en Sport

• Sport- en ontspanningsprogramme vir landbou werkers

Wes-Kaapse Departement van 
Gesondheid

• Klinieke en hospitaaldienste
•  Tuisversorgingsdienste
•  Bejaardesorg, babasorg, kraamsorg, geestes- en 

vrouegesondheid
•  Voeding en immunisasie
•  MIV/Vigs- en TB-sorg
•  Mond- en tandheelkundige sorg

Wes-Kaapse Departement van 
Menslike Nedersettings

• Behuisingsubsidies en -bystand

Wes-Kaapse Departement van 
Plaaslike Regering

• Thusong-dienste
•  Munisipale dienste
•  Rampbestuur
•  Brandweer- en reddingsdienste

Wes-Kaapse Departement van 
Maatskaplike Ontwikkeling

• Kindersorg en beskermingsdienste
•  Jeugontwikkeling
•  Program vir ouer persone
•  Dwelmmisbruik
•  Haweloses

Munisipaliteite:

Behuisingsaansoeke, vullisverwydering, brandweer- en reddingsdienste, biblioteek- en  
inligtingsdiens, voertuiglisensies en rybewyse, parke, bouplanne en eiendomswaardasies.

Ander:

Kommissie vir Versoening, Bemid- 
deling en Arbitrasie (KVBA/CCMA)

• Beslegtiging van arbeidsgeskille
•  Diensbeëindiging

Suid-Afrikaanse Maatskaplike 
Sekuriteitsagentskap (SAMSA/
SASSA)

• Aansoeke vir maatskaplike toelaes, bv. Ouderdoms-
toelaag, ongeskiktheidstoelaag, pleegkindtoelaag, 
 sorgafhanklikheidstoelaag, kinderondersteunings toelaag en 
maatskaplike noodtoelaag.

Vir meer inligting en kontakbesonderhede, besoek asseblief: www.westerncape.gov.za
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NOTAS:
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Die doel van die Wes-Kaapse Departement van Landbou se Subprogram vir Plaaswerker- 
ontwikkeling is om die beeld en sosio-ekonomiese omstandighede van landbouwerkers en 
hul gesinslede te verbeter deur die fasilitering van opleiding- en ontwikkelingsinisiatiewe ten 
einde hul lewensgehalte te verbeter.

Wat doen ons?

•  Help landbouwerkers en hul gesinslede om toegang tot regeringsdienste te kry deur 
hulle na die regte departemente te verwys.

•  Uitvoering van ’n sensus van landbouwerkerhuishoudings om ’n databasis van alle 
landbouwerkers en hul behoeftes daar te stel.

•  Aanbieding van die jaarlikse Wes-Kaapse Prestige Landboutoekennings.

• Skakel met die staatsinstellings, belanghebbendes en ontwikkelingstrukture om te 
verseker dat landbouwerker-kwessies prioriteit geniet.

•  Doen landbou besoeke om navrae op te volg.

• Skakel met landbouwerkers en produsente om inligting te deel en ’n platform vir sinvolle 
kommunikasie te skep.

Kontak asseblief ons distrikskantore vir meer inligting en/of advies.

Tuinroete: George Kantoor  Kaapse Metropool: Elsenburg Kantoor  
Evon Mayekiso  Zyta Soomar  
evonm@elsenburg.com  zytas@elsenburg.com 
044 803 3753 / 074 613 5892 021 808 5322 / 076 982 7655

Kaapse Wynland: Elsenburg Kantoor Kaapse Wynland: Elsenburg Kantoor 
Franco Williams  Byron Jacobs  
francow@elsenburg.com  byronj@elsenburg.com 
021 808 7656 / 081 505 7549 021 808 5421 / 078 096 2504

Overberg: Bredasdorp Kantoor  Sentraal Karoo: Beaufort Wes Kantoor  
Jacqueline Cupido  Deona Strydom  
jackyc@elsenburg.com  deonas@elsenburg.com 
028 425 2681 / 082 902 7326 023 414 2126 / 072 580 0950

Weskus: Vredendal Kantoor  
Jacqueline Carolissen Cloete  
jacquelineca@elsenburg.com 
027 201 3531 / 082 902 7318

Hierdie publikasie is ook beskikbaar in: Engels en Xhosa

info@elsenburg.com

www.elsenburg.com / www.westerncape.gov.za
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