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1 Wet Op Gelyke Indiensneming, No. 55 Van 1998

Hierdie nuusbrief handel oor Gelyke Indiensnemingspraktyke en voorkoming van diskriminasie
 in die werksplek. 
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ANTWOORD FORMAAT.

WAT HET DIE WET OP GELYKE INDIENSNEMING 
(“EMPLOYMENT EQUITY”) TEN DOEL?
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 diskriminerende praktyke, gelyke geleenthede  
 en billike praktyke in die werksplek te   
 bevorder.

OP WIE IS HIERDIE WET VAN TOEPASSING?

�� Enige werkgewer wat meer as 50   
 werknemers in diens het, of
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 bruto omset die voorgeskrewe bedrag   
 oorskry. (vir die landbousektor is dit   
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PLIGTE EN VERANTWOORDELIKHEDE VAN ALLE 
WERKGEWERS
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  geleenthede in die    
  werksplek te bevorder, deur onbillike  
  diskriminasiepraktyke, beleide- en  
  prosedures-te verwyder.
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  gevolg van sy/haar ras, geslag,   
  seksuele oriëntasie,    
  huwelikstatus, swangerskapstatus,  
  gesinsverantwoordelikheid, etniese-  
  of sosiale oriëntering, kleur,   
  MIV-status, geloofsoriëntering,   
� � !��
������
��
���#�������	#�������$��
  ouderdom te diskrimineer nie. 
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  ’n  mediese toets moet ondergaan nie,  
  behalwe waar sodanige toets deur  
  ander wetgewing voorgeskryf of  
  vereis word. 
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  psigometriese toetsing ondergaan nie,  
  behalwe waar sodanige toets of  
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  - Wetenskaplik bewys is om  

   geldig en betroubaar te   

   wees,



    

  - Dit regverdiglik op   

   alle werknemers   

   toegepas kan word,

  - Dit nie enige werker of groep  

   van werkers onregverdiglik  

   sal bevoordeel of benadeel  

   nie. 

PLIGTE EN VERANTWOORDELIKHEDE VAN ’n 
AANGEWESE WERKGEWER
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 van die pligte en verantwoordelikhede soos  
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  implementeer met verwysing na  

  voorheen benadeelde groepe, 
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  Art. 16 voorgeskryf,
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  voorgeskryf,
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  ontwikkel en implementeer,
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  rapporteer aangaande die vordering  

  met betrekking tot die werkgewer se  
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  Gelyke Indiensnemingsplan. 

WAT BEHELS REGSTELLENDE AKSIE?
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 sal verseker dat persone van voorheen   

 benadeelde groepe wat oor die    
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 beskik, gelyke geleenthede sal ontvang om  

 op alle beroepskategorieë    

 verteenwoordigend te wees. 
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  en onbillike diskriminasie te   
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  voorheen benadeelde groepe en  

  daardeur te verseker dat hulle   

  gelyke geleenthede het en   

  verteenwoordigend is op alle   

  vlakke binne die werksplek. 
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  betrekking tot waardigheid en   

  respek vir alle werknemers   

  te bevorder. 
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  Gelyke Indiensnemingsplan   

  voorgeskryf, bereik word. 

WAAROOR MOET DAAR MET WERKERS 
GEKONSULTEER WORD? – Art. 16
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 stappe neem om met ’n verteenwoordigende  

 vakbond of sy werknemers te konsulteer en  

 te onderhandel in ’n poging om konsensus te  
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  ondersoek wat ten doel het om   

  enige diskriminerende beleide,   

  prosedures en praktyke wat   

  regstellende aksie en gelyke   

  indiensneming belemmer,
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  Gelyke Indiensnemingsplan,
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WAT BEHELS ’n  GELYKE INDIENSNEMINGS 
PLAN? – ART. 20
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 Indiensnemingsplan formuleer en   

 implementeer. 
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 tydperk korter as 12 maande of langer as 5  
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  bereik wil word,
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VIR MEER NAVRAE SKAKEL GERUS: AGRI WES-KAAP KANTOOR
SURIKA BOTH: surika@awk.co.za | 021 860 3804

Intydse onderwerpe met betrekking tot aangeleenthede wat verband hou met Agri Wes-Kaap word gekeur vir publikasie, maar die inligting wat voorsien word en standpunte 
wat gehuldig word het geen verifiëring van bevindinge, gevolgtrekkings en opinies deur Agri Wes-Kaap behels nie. Dus weerspieel die standpunte wat in die Agri Wes-Kaap 
nuusbrief gehuldig word nie noodwendig dié van Agri Wes-Kaap of sy personeel en lede nie. Agri Wes-Kaap aanvaar geen verantwoordelikheid vir enige benadeling en/of skade 
aan persone of eiendom as gevolg van produk-aanspreeklikheid, nalatigheid of die gebruik van enige metodes, produkte, instruksies of idees wat vervat is in die materiaal nie. 
Die inligting en advies is beskikbaar gestel in trou en is afgelei van die inligting verskaf deur die voorsteller en word voorgehou as betroubaar en akkuraat ten tye van vrylating 
daarvan. Dit is die verantwoordelikheid van die gebruiker om sy of haar eie besluite te neem oor die akkuraatheid, geldigheid, betroubaarheid en korrektheid van die inligting. 
Vir enige navrae in verband met hierdie e-nuusbrief skakel gerus die Redakteur.

KOPIEREG: ANDRÉ BLOEM

� �� =���	�����	�����	7
���������
8�#��

� � ����	���������	
���������
8�#���

  bereik wil word,
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  evalueer,
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  dispuutoplossings,
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  persoon/e verantwoordelik vir die  
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HOE, WANNEER EN AAN WIE MOET ’n 
WERKGEWER RAPPORTEER? – Art. 20 
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 12 maande vanaf die datum waarop   

 sodanige werkgewer ’n aangewese   

 werkgewer geword het sy eerste verslag  

 indien,  en
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  van die plan, of  
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 voorgeskrewe wyse rapporteer wat   

 die voltooiing van EEA2 & EEA4 dokumente  

 vereis.
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  Employment Equity Register

  Department of Labour

  Private Bag X117

  Pretoria

  0001

  of  

  ee@labour.gov.za

WAARNA GAAN DEPARTEMENT VAN ARBEID 
KYK TYDENS ’n INSPEKSIE?

i. Gelyke Indiensnemingsplan

ii. Bewys van konsultasie met werkers of   

 vakbond,

iii. Aanstelling van senior bestuurder/s   

 verantwoordelik vir die monitering en   
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 rapportering,
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 toeganklike plek vertoon word.

WERKNEMERS VAN ARBEIDSMAKELAARS 
“BROKERS”
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 tydperk langer as 3 maande vir die kliënt  

 werk, word kragtens hierdie Wet as   

 werknemers van die kliënt beskou.


