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NUUSBRIEF: FEBRUARIE 2013  
 

Ons het belowe dat ons ‘n opsomming sal maak van dit wat ons tydens die afgelope roadshows aan 
boere voorgehou het as opsies om die verhoogde minimum lone te hanteer, en veral die vrae wat gevra 
is, en antwoorde wat verstrek is. Geoordeel aan die opkoms by die inligtingsessies (‘n totaal van 1050 
oor vier dae) was dit baie nodig, en kon meeste boere gehelp word met deurdagte alternatiewe, wat ons 
kortliks hier weergee.                
 
STRATEGIë OM NUWE MINIMUM LOON TE 
AKKOMMODEER 
 
Boere is aangeraai om te fokus op: 
- die kritiese hersiening van produksie standaarde; 
- die herstrukturering van die totale salaris/-

loonrekening; 
- die herstrukturering van die personeel/-

arbeidsmag; en 
- die oorweging van ‘n aansoek om vrystelling. 
 
1. Produksie standaarde: Evalueer die wyse waarop 
werk tans gedoen word en sorg dat produktiwiteit 
opgeskerp word – kom waar nodig nuwe teikens met 
werksmag ooreen, en wysig dienskontrak (daarmee 
saam, skerp die handhawing van dissipline op – laat 
kom, afwesighede, ens.). Kommunikeer deurentyd 
doeltreffend. 
 
2. Herstrukturering van die totale salaris/loon-
rekening: Bepaal die werklike totale koste van 
indiensneming deur elke voordeel na te gaan. Bepaal 
daarvolgens wat die R/s additionele koste van die 
verhoogde minimum loon vir die besigheid sal wees, 
en dus die vermoë van die besigheid om volhoubaar 
voort te bestaan. Heroorweeg vervolgens die 
voortsetting van elke item, bv. (NB: wysigings mag 
nie eensydig ingestel word nie en MOET 
onderhandel word!): 
2.1 Behuising: Indien tans gratis toegestaan, 
oorweeg die omskakeling na die aftrekking van 10% 
van basies toegelaat volgens die Sekt. Vasstelling 
(dit mag net gedoen word indien die huis aan die 
gestelde standaarde voldoen, wat die beskikbaarheid 
van elektrisiteit insluit, waarvoor daar nie afgetrek 
mag word nie. Dié bepaling kan oorkom word deur ‘n 
vóóraf-betaal meter te installeer – die werker koop 
dan volgens eie behoefte krag. NB: die 10% 
aftrekking is ‘n korting vir die werkgewer wat ‘n huis 
voorsien en moet NIE met HUUR verwar word nie. 
Dit moet ook nie “huur” genoem word nie!; 

 
2.2 Gratis elektrisiteit: Die omskakeling na ‘n 
vóórafbetaal meter kan ook oorweeg word sonder om 
die 10% aftrekking vir die huis te doen; 
2.3 Enkel-kwartiere (hostelle): Oorweeg die 
aftrekking van die toegelate 25% van al die inwoners 
gesamentlik, verdeel deur die getal inwoners in die 
huis/kamer (mag nie meer wees as 10% van laagste 
individuele loon nie); 
2.4  Kos voorsien: Indien kos/rantsoene gereeld 
voorsien word kan oorweging gegee word aan die 
aftrekking van die toegelate 10% van basiese loon; 
2.5  Mediese subsidies: Oorweeg die uitskakeling of 
vermindering van enige mediese subsidies; 
2.6  Aftreefonds: Aftreefondse het reglemente wat 
bepaal hoe voordele en bydraes gewysig kan word of 
die skema beëindig kan word. Oorweeg die opsies; 
2.7 Lenings:  Oorweeg die inkorting of selfs 
beëindiging van dié voordeel (die hef van rente is nie 
toelaatbaar nie!); 
2.8  Gratis vervoer:  Oorweeg die intrek van gratis 
vervoer vir sport, dokter, inkopies in die dorp, ens. 
Hef net kostes, en verkry vrywaringsvorms vir sulke 
vervoer. Vervoer ná en ván die werk moet gratis 
wees om binne die dekking voorsien deur die 
Ongevallekommissaris te bly; 
2.9  Diskresionêre bonusse: Besef dat sulke bonusse 
waarskynlik nou kontraktueel verpligtend is, en 
heroorweeg; 
2.10 Stukwerk: Hersien die stukwerk-grondslag – 
indien die stuk-standaard nie behaal is nie moet die 
minimum loon steeds betaal word; 
2.11 Minimum loon-grondslag: NB!: Hoewel die 
minimum loon algemeen as R105 per dag (vir ‘n 45 
uur week) aangedui word word boere aangeraai om 
eerder die uur-grondslag van R11-66 per uur gewerk  
te gebruik. Dit beteken dat ‘n werker wat ‘n uur laat 
opdaag vir werk dan vergoed sal word vir 44 uur; 
2.12  Werkure: Oorweeg verkorte werkure; 
2.13  Meganisasie: Oorweeg meganisasie; 
2.14  ‘Brokers’: Heroorweeg die gebruik van ‘brokers’ 
omdat hulle ‘n luukse mag word met dié dat hulle ook 
onderworpe is aan die betaal van die minimum loon 
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plus al die statutêre vereistes, en nog ‘n ‘wins’ ook 
moet maak! Daar is aan boere voorgestel dat hulle 
dit eerder moet oorweeg om die ‘broker’ tydelik as 
toesighouer aan te stel, aan hom ‘n ‘kommisie’ vir 
elke werker te betaal, en elke werker dan tydelik in 
diens te neem, teen R11-66 per uur gewerk. 
2.15  Verhogingsdatum: Boere wat ander datums as 
1 Maart gebruik om lone te hersien mag dit voordelig 
vind om oor te skakel na 1 Maart; 
2.16  Betaalstrokies: Die noodsaak van behoorlike 
betaalstrokies, soos voorsien in die SV, en wat alle 
inkomste sowel as alle aftrekkings aandui, word 
beklemtoon; 
2.17  Kommunikasie: Soos in die inleiding tot par 2 
gesê is mag diensvoorwaardes nie eensydig gewysig 
word nie, en moet dit onderhandel word met die 
werkers wat daardeur geraak word, en met hulle unie 
indien daar ‘n erkenningsooreenkoms is, of minstens 
met hulle tov. hulle lede indien hulle nie formele 
erkenning geniet nie. Die vraag is HOE? Kyk na die 
volgende paragraaf (3). 
 
3. Personeelvermindering (aflegging): Daar is aan 
boere voorgestel dat hulle dit moet oorweeg om 
hierdie baie moeilike proses te bestuur langs die 
roete van personeelvermindering (art 189 en 189A 
van die WVA). Die gedagte is dat dié deel van die 
verhoogde koste wat die besigheid nie kan bybring 
nie (soos bepaal in par 2), uitgedruk word in ‘n getal 
poste, wat dan die kern vorm van die personeel-
verminderingsproses. 
Die Art 189-proses vereis dat die werkers/unie 
skriftelik uitgenooi moet word om te vergader 
teneinde te konsulteer (nie onderhandel nie) oor die 
moontlike ontslag van die getal werkers soos 
voormeld. Die redes vir die aflegging moet verstrek 
word (onbekostigbaarheid van verhoogde minimum 
lone), asook die alternatiewe wat die besigheid 
oorweeg het om die afleggings te vermy (al die punte 
in 2 hierbo), die seleksie-kriteria om te bepaal wie 
afgelê sal word, voorgestelde datum van ontslag, die 
skeidingsloon (minimum 1 week se vergoeding vir 
elke voltooide jaar van diens), en enige bystand wat 
die werkgewer kan verleen (bv verhuisingskoste). Die 
partye moet dan “poog om konsensus” te bereik oor 
maatreëls om ontslag te vermy, of ontslag getalle te 
verminder, en die datum van ontslag. Die ander party 
kan finansiële inligting aanvra, en moet die 
geleentheid gegun word om alternatiewe voor te lê. 
Die werkgewer moet die alternatiewe oorweeg, en 
indien skriftelik versoek, moet die werkgewer 
skriftelik reageer.             
Tydens die konsultasie-proses kan die werkgewer, 

afgesien van die punte in 2 hierbo, ook voorstel dat 
werkers tydelik afgelê word – in die stiller tyd. Indien 
die besigheid meer as 50 werkers in diens het geld 
Art 189A, waar daar bykomende regte en 
voorwaardes is. Soos wat die konsultasie-proses 
ontvou word daar gepoog om die voorgestelde  
gewysigde diensvoorwaardes aanvaar te kry, met ‘n 
gepaardgaande vermindering in die getal 
voorgestelde afleggings. Indien die werkgewer alle 
prosesse nagekom het en daar is steeds geen 
konsensus nie kan die werkgewer die afleggings en 
of die diensvoorwaardes in werking stel. Indien dit 
afleggings is moet die betrokke werkers die 
voorgeskrewe skriftelike kennis van diensbeëndiging 
ontvang tesame met ‘n uittree-loon soos 
ooreengekom. 
 
4. Aansoek om vrystelling. Een addisionele 
alternatief wat die werkgewer kan voorhou om 
aflegging te vermy is dat die werkers/unie instem tot 
‘n laer bekostigbare loon wat per Ministeriële 
vrystelling verkry kan word. Aansoeke op die 
amptelike vorm BCEA 6 en vergesel van die 
voorgeskrewe byvoegsels moet die Dept van Arbeid 
bereik op of vóór 28 Februarie 2013. Indien die 
aansoek betyds ontvang word (stuur per 
geregistreerde pos) hoef die werkgewer nie die nuwe 
loon op 1 Maart 2013 te implementeer  nie, met dié 
voorbehoud dat indien die aansoek uiteindelik 
oorweeg word en dit afgekeur word, die minimum 
terugwerkend van 1 Maart 2013 ingestel moet word. 
Met die groot getal aansoeke om vrystelling wat 
verwag word kan die proses ‘n mand of twee neem. 
Die aansoek moet vergesel word van die besigheid 
se ge-ouditeerde state vir die vorige finansiële jaar 
(balansstaat en inkomste staat), ‘n spesiale finansiële 
verslag in die formaat deur die Departement voorsien 
(gesertifiseer deur die werkgewer se 
ouditeur/eksterne rekenmeester), ‘n loonstaat wat al 
die werkers se individuele lone aandui, die 
werkers/unie se foremele instemming, alternatiewelik 
‘n notule van ‘n vergadering met die werkers/unie oor 
die saak, of bewys dat dit op die unie bestel is (bv 
faks kwitansie), asook (NB) ‘n plan hoe die besigheid 
oor tyd die nuwe minimum loon sal inhaal. Wat 
laasgenoemde betref moet verstaan word dat die 
Departement eintlik verlang dat die minimum binne 
twaalf maande bereik word – dws die minimum wat 
oor twaalf maande sal geld (1 Maart 2014 = R11-66/u 
plus VPI + 1.5%). Dié plan sal op 1 Maart 2013 
minstens met die huidige minimum plus ±10% (wat 
verwag was volgens die huidige formule) moet begin, 
maw. R7-71 plus 10% = R8-48/u. 
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5. Watter vrae is tydens die inligtingsessies gevra? 
 

5.1 Is die “minimum loon” (R11.66/u) die netto 
bedrag wat die werker moet ontvang? Nee; dit is 
die minimum basiese loon.  
5.2 Wat mag van dié loon afgetrek word? 
Aftrekkings wat gemaak mag word is: 
- 10% vir huisvesting – onderworpe aan 

sekere voorwaardes, oa. geen aftrekking vir 
elektrisiteit nie – hier word nie vóóraf-
betaalde krag bedoel nie; 

- 10% vir voedsel voorsien op gereelde 
grondslag; 

- 10% vir lenings of voorskotte gemaak aan 
die werker (geen rente mag gehef word nie); 

- Skade veroorsaak deur die werker nadat ‘n 
billike prosedure gevolg is en die bedrag van 
enige aftrekking nie 25% van die totale loon 
oorskry nie; 

- Die bedrag van enige aankope by die 
werkgewer, bv ‘n plaaswinkel, mits rekord 
gehou is van aankope (bv. fakture) – mits 
skriftelike toestemming gegee is; 

- Die werker se bydrae tot ‘n aftreefonds (NB 
die werkgewer se bydrae word tot die 
basiese loon toegevoeg! Daar was so ‘n 
vraag); 

5.3 Moet oorpakke en water-skoene gratis 
verskaf word? Oorpakke en waterskoene is 
nie beskermende klere nie en hoef dus nie 
gratis voorsien te word nie. Indien dit tans 
gratis verskaf word moet enige verandering 
met die werkers ooreengekom word. 

5.4 Moet alle werkers nou 51% verhoging kry? 
Dié 51% is die verhoging van die huidige 
minimum loon tot die nuwe minimum loon. 
Werkers moet verhogings kry wat hulle loon 
op minstens R11-66/u (R105/d) sal bring. 
Werkers wat reeds bo R11-66/u verdien hoef 
geen verhoging te ontvang nie, tensy 1 Maart 
hulle normale verhogingsdatum is. Neem 
egter verwagtinge in aanmerking. Indien die 
laags-besoldigde werker tans, sê, R85/dag 
ontvang moet sy ‘verpligte’ verhoging 
R20/dag (23.5%) wees. Dit kan dan oorweeg 
word om almal, selfs dié wat bó R11-66/u is, 
dieselfde bedrag (R20/d) as verhoging te 
gee. Die belangrikste oorweging bly 
bekostigbaarheid. Indien dit onbekostigbaar 
is kan die persentasie afgeplat word vir die 
meer senior en hoër betaalde werkers. 
Bestuur verwagtinge en KOMMUNIKEER 
behoorlik. 

BAIE BELANGRIK!! 
 
1. Hierdie is ingrypende voorstelle met ernstige 

gevolge vir mense ná aan jou, en moet oorweeg 
word slegs waar dit werklik geregverdig is, maw. 
dat jou besigheid se voortbestaan duidelik 
bedreig word, en nie bloot om jou gemaklike 
winsgrens te beskerm nie. Onthou dat jou 
werkmag mense insluit wat dalk dekades lank 
getrou en lojaal help bou het aan jou besigheid. 
Die voorstelle is bloot ‘n “spyskaart” van opsies 
waaruit jy kan kies om met jou mense te 
onderhandel na gelang van jou omstandighede. 
 

2. Jou werkmag, en veral ook jou permanente 
wense, het sonder enige twyfel verwagtinge, wat 
met groot omsigtigheid bestuur sal moet word. 
Dit geld veral vir meer senior en vaardige mense 
wat tans reeds bó die minimum loon is. Om vir 
iemand wat ‘n beter bedeling verwag aangesien 
die minimum so dramaties verhoog is, ‘n 
swakker pakket aan te bied gaan nie haalbaar 
wees nie. Deur goeie kommunikasie oor die 
effek van die nuwe loon op ‘julle’ besigheid en 
deur saam te besin oor maniere om die 
voortbestaan van ‘julle’ besigheid te verseker, 
moet julle ‘n ooreenkoms bereik. Op ‘n manier 
gaan jou mense moet voel en ervaar dat hulle 
nie slegter daaraan toe is nie. Wysheid is nodig 
asook ‘n sin vir geregtigheid, sodat ‘n gesonde 
balans bereik kan word.  

 
3. Hierdie is ‘n tegnies baie ingewikkelde 

onderwerp, en foute kan jou duur te staan kom. 
Dit geld beide die regstegniese prosedures en 
die vergoedings besluite. Bv., hoe hanteer jy 
tegelyk mense wat onder die nuwe minimum 
loon is teenoor mense wat reeds aansienlik 
meer verdien? Die antwoord lê daarin dat jy kun-
dige en betroubare advies bekom. Ongelukkig is 
die tydsberekening van die verhoging in 
verhouding tot die oesproses baie sleg, en 
haastige en ondeurdagte besluite kan jou groot 
koste meebring. Indien jy nie betyds jou planne, 
onderhandlinge en aansoek om vrystelling in 
plek kan kry nie word aanbeveel dat jy eerder 
die nuwe lone implementeer en die oes agter die 
rug kry. Daarna kan daar dan gekyk word na die 
planne wat ons in 2 en 3 hierbo uiteengesit het 
(hersiene pakkette en moontlike afleggings), 
hoewel die geleentheid om aansoek om 
vrystelling te doen dan verby sal wees. 
     15 Februarie 2013 


