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So long as there shall exist, by reason of law and custom, a social condemnation, which, in 

the face of civilisation, artificially creates h~lls on earth, and complicates a destiny that is 

divine, with human fatality, so long as the three problems of the age - the degradation of man 

by poverty, the ruin of woman by starvation, and the dwarfing of childhood by physical and 

spiritual night - are not solved; so long as, in certain regions, social asphyxia shall be 

possible; in other words, and from a yet more extended point of view, so long as ignorance 

and misery remain on earth, books like this cannot be useless. 

Voorwoord van Victor Hugo tot: 'Les Miserables', 1862. 
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SUMMARY 

A CRITICAL ASSESSMENT OF THE LABOUR LAW POSITION OF FARM WORKERS IN 

SOUTH AFRICA 

The aim of this thesis is to investigate the labour law position of South African farm workers. For three 

and a half centuries farm workers constituted the most neglected group in the South African labour force. 

Consequently, an understanding of their present position can only be obtained by investigating their labour 

history. 

As in other parts of the world, farm workers in South Africa held a subordinate position to agricultural 

employers. Discrimination against black persons added to the inferior socio-economic and political 

position of South African farm workers. White farmers occupied a strong political position during most 

of the time under investigation, which enabled them to institute and apply discriminatory legislation and 

informal methods to overcome labour shortages. The freedom of movement of black people and their 

access to land were restricted to create a cheap immobile labour force. During the 20th century farmers 

prevented the inclusion of farm workers in labour legislation by exercising their political influence. 

Pressure by industrial trade unions and encouragement by the International Labour Organisation (ILO) 

resulted in the adoption of the Agricultural Labour Act which made labour legislation applicable to farm 

workers, but precluded them from striking and made allowance for longer working hours than for 

industrial workers. 

The new political dispensation facilitated the inclusion of farm workers in general labour legislation 

without any discriminatory exceptions and land reform legislation now protects farm workers against 

arbitrary evictions. A bill of rights furthermore guarantees the rights of farm workers which were 

previously violated. It would superficially seem that farm workers' problems are something of the past. 

Farm workers, however, remain handicapped in exercising their new rights by historical factors and 

circumstances peculiar to the agricultural sector. Legal comparison with Ontario and California confirms 

that legislation alone is insufficient to empower farm workers. 

It is recommended that the government amend existing legislation to accommodate the special needs of 

farm workers and that relevant ILO conventions, especially Convention 141 of 1975, be ratified to aid the 

development of unions for farm workers. This will contribute to the empowerment of and social justice 

for farm workers. 

Key Terms: 

Agricultural labour court; Farm workers; Forced labour; Labour tenants; Land reform; Master and Servant 

Laws; Pass system; Race discrimination; Rural workers; Tot system. 
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OPSOMMING 

Die doel van hierdie tesis is om die arbeidsregtelike posisie van Suid-Afrikaanse plaaswerkers te 

ondersoek. Plaaswerkers was vir drie en 'n half eeue die mees afgeskeepte groep in die Suid-Afrikaanse 

werksmag. Om die huidige posisie van plaaswerkers te begryp is dus slegs moontlik deur 'n bestudering 

van die regsgeskiedenis van plaaswerkers. 

Soos in ander werelddele beklee plaaswerkers in Suid-Afrika 'n minderwaardige posisie teenoor 

landbouwerkgewers. Diskriminasie teenoor swartpersonehet bygedra tot die sosio-ekonomiese en polities 

minderwaardige posisie van Suid-Afrikaanse plaaswerkers. 

Blanke boere het gedurende die grootste deel van die tydperk onder bespreking 'n sterk politiese posisie 

beklee wat hulle in staat gestel het om diskriminerende wetgewing en informele metodes aan te wend om 

arbeidstekorte te bowe te kom. Swart persone se bewegingsvryheid en toegang tot grond is beperk om 'n 

goedkoop immobiele werksmag te vorm. Gedurende die 20ste eeu het boere se sterk politiese posisie hulle 

in staat gestel om te verhoed dat plaaswerkers by arbeidswetgewing ingesluit word. 

Druk deur industriele vakbonde en aanmoediging deur die Intemasionale Arbeidsorganisasie (IAO) het 

gelei tot die Wet op Landbou-arbeid waardeur arbeidswetgewing op plaaswerkers van toepassing gemaak 

is, maar wat plaaswerkers verbied het om te staak en wat voorsiening gemaak het vir langer werkure as 

vir industriele werkers. 

'n Nuwe politieke bedeling het gelei tot die insluiting van plaaswerkers in algemene arbeidswetgewing 

sonder enige diskriminerende uitsonderings en grondhervormingswetgewing beskerm plaaswerkers nou 

teen arbitrere uitsettings. 'n Handves van menseregte waarborg verder die regte van plaaswerkers wat 

voorheen misken is. Oenskynlik is die probleme van plaaswerkers nou iets van die verlede. 

Plaaswerkers word egter steeds in die uitoefening van hulle nuwe regte gestrem deur historiese faktore en 

die eiesoortige omstandighede van die landbousektor. Regsvergelyking met Kalifomie en Ontario het 

aangetoon <lat wetgewing alleen nie voldoende is om plaaswerkers te bemagtig nie. 

Daar word aanbeveel dat die regering bestaande wetgewing wysig om voorsiening te maak vir die spesiale 

behoeftes van plaaswerkers en <lat relevante IA 0 konvensies, veral Konvensie 141 van 197 5 geratifiseer 

word om die ontwikkeling van vakbonde vir plaaswerkers te bevorder. Dit sal hydra tot die bemagtiging 

van en tot sosiale geregtigheid vir plaaswerkers. 



lll 
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INLEIDING 

Daar is vanaf die vestiging van 'n Europese kolonie aan die Kaap teen plaaswerkers gediskrimineer om 

onder andere 'n korps van goedkoop, inskiklike arbeiders beskikbaar te he. 1 Paswette, die inboekstelsel 

waardeur kinderarbeid gewettig is, onredelike belastings, die beperking op toegang tot grond, die 

dopstelsel en die Heer- en Diensbodewetgewing is vanaf die 17de tot die 19de eeu aangewend om 

plaasarbeiders effektief in 'n posisie van dwangarbeid te plaas. Die diskriminerende maatreels is 

geregverdig deur rassistiese en godsdienstige sienings. 

Maatreels waardeur 'n beleid van afsonderlike ontwikkeling in die 20ste eeu gelmplementeer is, soos die 

Naturelle Grondwette en instromingsbeheerrnaatreels, het voorheen selfstandige kleinboere met geen 

ander keuse gelaat as om loonarbeid op plase te verrig nie. Plaasarbeiders wat feitlik sonder uitsondering 

swart was, het nie alleen gely as gevolg van rasdiskriminerende wetgewing nie, maar ook as 

beroepskategorie weens uitsluiting uit arbeidswetgewing wat bewerkstellig is deur die sterk politiese 

invloed van Iandbouwerkgewers. 

Druk van vakbonde vir industriele werkers, 2 aanbevelings van die Intemasionale Arbeidsorganisasie3 en 

'n nuwe politieke bedeling4 waarin blanke boere nie meer 'n sterk politiese posisie beklee het nie, het tot 

gevolg gehad dat plaasarbeiders van 1992 tot 1998 stapsgewys by alle arbeidswetgewing wat vir 

industriele werkers geld, ingesluit is. 5 'n Handves van menseregte wat beskerrning bied teen die 

Rosalynde Ainslie Masters and Serfe: Farm Labour in South Africa London: International Defence and Aid 
Fund for Southern Africa (I 977) I I. 

D Bosch Arbeidsreg en die Boer Kaapstad: Tafelberg (I 994 ). 

Shamina Saley & Paul Benjamin 'The Context of the ILO Fact Finding and Concilliation Committee' (I 992) 
13 (2) /LI I. 

T Mboweni 'A New Era for Labour Relations', toespraak gelewer by die bekendstelling van die Wet op 
Arbeidsverhoudinge No 66 van I 995 Johannesburg (2 Februarie I 995) I. 

Wetgewing met betrekking tot minimum diensstandaarde is vir die eerste keer op plaaswerkers van 
toepassing gemaak deur die Wysigingswet op Basiese Diensvoorwaardes No I 04 van 1992. Plaaswerkers 
was steeds in 'n ongunstige posisie, omdat !anger maksimum werkure op hulle van toepassing was. Die Wet 
op Landbou-arbeid No I47 van I 993 het kollektiewe bedingingsmasjinerie vir die eerste keer op 
plaaswerkers van toepassing gemaak. Daar was egter 'n verbod op stakings deur plaaswerkers. Die Wet 
op Arbeidsverhoudinge No 66 van I 995 het plaaswerkers sonder enige uitsondering ingesluit, sodat hulle 
vir die eerste keer die reg gekry het om te staak. Die Wet op Basiese Diensvoorwaardes No 95 van 1997, 
wat nog in werking moet tree, bevat nie meer diskriminerende bepalings ten opsigte van plaaswerkers nie. 
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miskenning van regte wat voorheen op plase voorgekom het, en aan almal gelykheid voor die reg 

waarborg, is ook in 1993 aanvaar.6 Grondhervorming wat plaaswerkers minder afhanklik van hulle 

werkgewers maak, is ook deur die regering aanvaar. Oenskynlik is die resultaat waarvoor kampvegtcrs 

vir die regte van plaaswerkers hulle so lank beywer het, naamlik dat plaaswerkers in 'n gelykwaardige 

posisie met industriele werknemers gestel moet word, nou bereik. 

Die vraag kan nou gestel word of sodanige gelykwaardige posisie voldoende is om Suid-AfriKaanse 

plaasarbeiders te bemagtig, gesien in die lig van hulle geskiedkundige en huidige omstandighede. 

Laasgenoemde sluit in dat 'n groot persentasie kinders steeds op plase werk, 7 dat talle plaaswerkers 

ongeletterd en ongeskoold is, soos weerspieel word in lae lone, 8 dat talle plaaswerkers in swak sosio

ekonomiese omstandighede leef'J en dat werkgewers vyandig teenoor arbeidswetgewing gesind is. 10 Die 

verhouding tussen plaaswerkers en boere word verder gestrem deur moorde op boere en aanrandings op 

plaaswerkers waaroor daar gereeld in die media berig word. 

Die doel van die studie is om die ontwikkeling van die arbeidsregtelike posisie van plaaswerkers vanaf 

1652 tot 28 Februarie 1998 te ondersoek. Deur 'n bestudering van die historiese ontwikkeling van die 

arbeidsregtelike posisie van Suid-Afrikaanse plaaswerkers en die verandering wat deur wetgewing 

meegebring is, asook 'n vergelyking met die arbeidsregtelike posisie van plaaswerkers in Kalifomie en 

Ontario en 'n bespreking van relevante standaarde van die Intemasionale Arbeidsorganisasie (IAO) sal 

6 

10 

Die Wet bevat ook masjinerie vir die vasstelling van minimum lone wat vroe~r nie op plaaswerkers van 
toepassing was nie. 

Grondwet van die Republiek van Suid-Afrika No 200 van 1993 (bekend as die tussentydse grondwet wat 
vervang is deur die finale grondwet No l 08 van 1996). 

Tito Mboweni, toenmalige Minister van Arbeid het beweer dat meer as 200 000 kinders tussen die 
ouderdomme van IO en 14 jaar en nog 200 000 tussen die ouderdomme van 15 en 18 jaar vir betaalde 
kinderarbeid gebruik word. Die meeste van die kinders is in die landbousektor werksaam. (Sake-Beeld 12 
Maart 1998) l. 

DicksonMotha, Sekretaris-generaalvan die South African Agricultural Plantation and Allied Workers Union 
(SAAPA WU) beweer dat die meeste van hul lede tussen R80 en R450 per maand verdien (Mail and 
Guardian 30 April tot 7 Mei 1998) 35. 

J Hamman The Impact of Labour Policy on Rural Livelihood on Western Cape Wine and Fruit Farms 
Stellenbosch: Centre for Rural Legal Studies (1995). 

Die Departement van Arbeid dui die volgende ~an as sommige van die probleme waarmee hulle byvoorbeeld 
in die Noordelike Provinsie te kampe het: vyandigheid teenoor nuwe arbeidswetgewing; die weiering van 
toegang aan inspekteurs tot plase; die uitbuiting van plaaswerkers wat betrefwerksomstandighede en lone; 
dreigemente van uitsettings; en grootskeepse fisiese mishandeling. (Sake-Beeld 12 Maart 1998) I. 
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bepaal kan word ofSuid-Afrikaanse plaaswerkers deel in sosiale geregtigheid. Laasgenoemde is een van 

die doelstellings van die Suid-Afrikaanse Wet op Arbeidsverhoudinge en die Intemasionale 

Arbeidsorganisasie soos uitgespel in die verklaring van Philadelphia. Indien dit nie die geval is nie sal 

aangedui word watter maatreels getref kan word om plaaswerkers te bemagtig en geregtigheid teenoor 

hulle te laat geskied. 

Metodiek 

In hoofstukke 1 en 2 word die metodes ondersoek wat aangewend is om plaaswerkers in 'n posisie van 

dwangarbeid te plaas. Die gemenereg, wat 'n belangrike rol in die arbeidsregtelike posisie van 

plaaswerkers gespeel het, omdat plaaswerkers daarop aangewese was vir beskerming tydens hulle 

uitsluiting uit arbeidswetgewing, word in hoofstuk 3 bespreek. Die insluiting van plaaswerkers by 

wetgewing wat handel oor basiese diensvoorwaardes word in hoofstuk 4 bespreek. Hoofstukke 5 en 6 

handel oor die insluiting van plaaswerkers by wetgewing wat arbeidsverhoudinge reel. Die 

inwerkingtreding en herroeping van die spesiale Wet op Landbou-arbeid word bespreek, sowel as die 

impak van die nuwe Wet op Arbeidsverhoudinge No 66 van 1995 op die arbeidsregtelike posisie van 

plaaswerkers. In hoofstuk 7 word die invloed van grondhervorming op die posisie van plaaswerkers 

behandel. Hoofstuk 8 word gewy aan enkele intemasionale perspektiewe. Eerstens word die posisie van 

plaaswerkers in Kalifomie in die VSA bespreek en daama die posisie van plaaswerkers in Ontario in 

Kanada. Die gebiede is gekies vir 'n regsvergelykende studie omdat daar sterk ooreenkomste met die 

posisie van plaaswerkers in Suid-Afrika is. Laastens word konvensies en aanbevelings van die IAO wat 

van spesiale belang vir Suid-Afrikaanse plaaswerkers is, ondersoek. Hoofstuk 9 bevat 'n samevatting en 

'n uiteensetting van die vemaamste gevolgtrekkings. 

In die lig van die wye omvang van die studie, word arbeidswetgewing met betrekking tot veiligheid en 

gesondheid, vergoeding vir beroepsbeserings en -siektes, werkloosheidsversekering en minimum 

loonvasstellingsmasjinerie nie bespreek nie. Daar word wel na wetgewing in die verband verwys. 

Die bespreking van diskriminerende maatreels teen sekere dele van die Suid-Afrikaanse bevolking vorm 

'n belangrike deel van die tesis. Behalwe in gevalle waar <lit uit die konteks duidelik is <lat 'swart 

persone', 'swart mense' of 'swartes' verwys na die oorspronklike inheemse bevolking, word kleurlinge 

en asiate by die terme ingesluit. 
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Plaaswerker, plaasarbeider en landbou-arbeider dra in die tesis dieselfde betekenis, naamlik iemand wat 

op 'n plaas werk en in 'n diensverhouding staan teenoor 'n landbouwerkgewer (hoer). 

Die afsny-datum vir die tesis is 28 Februarie 1998 en enige verwikkelinge op arbeidsterrein wat na die 

datum plaasgevind het, val buite die bestek van hierdie ondersoek. 
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HOOFSTUKl 

DIE ONTWIKKELING VAN ARBEIDSVERHOUDINGE EN -WETGEWING IN DIE 

LANDBOUSEKTOR V ANAF 1652 TOT NA DIE ONTDEKKING VAN DIAMANTE EN 

GOUD 

1. INLEIDING 

'n Begrip vir die huidige posisie van plaaswerkers in die Suid-Afrikaanse arbeidsregstelsel kan alleen 

verkry word indien daar gekyk word na die eksteme of uitwendige regsgeskiedenis 1 van plaaswerkers, 

naamlik die politieke, sosio-ekonomiese en godsdienstige faktore wat 'n rol gespeel het by die 

ontwikkeling van die regsposisie van plaaswerkers. In hoofstuk 1 sal daar dan gekyk word na die koms 

van blankes na die suidpunt van Afrika, die verhouding wat tussen blankes, inheemse inwoners en slawe 

ontstaan het en die invloed wat dit op die vemaamste aktiwiteit, naamlik boerdery, gehad het. Daar sal 

ook gekyk word na die inwendige regsgeskiedenis, naamlik die ontwikkeling van regsreels en die ontstaan 

van wette wat as arbeidswetgewing bestempel kan word. 

Die volgende temas sal uit die geskiedkundige uiteensetting na vore kom: 

• Die uitwerking van die kulturele en godsdienstige erfenis van die Europese immigrante op hul 

verhouding met die inboorlinge 

• Die invloed van die slawe se teenwoordigheid aan die Kaap op die status van die inboorlinge 

• Metodes van boere om arbeidstekorte die hoof te hied, byvoorbeeld die inboekstelsel, passtelsel, 

dopstelsel en belastingwette 

• Die invloed van die Europese humanisme en sendelinge op arbeidsverhoudinge in Suid-Afrika 

• Die blankes se uitbreidingsgeneigdheid, die gevolglike onteiening van die Khoikhoi se grond, die 

agteruitgang in hul regsposisie en uiteindelike verslawing 

• Die beweegredes vir die instel en die inhoud van vroee arbeidswetgewing 

• Die ontstaan van rasse-diskriminasie as deel van die landbou-erfenis 

• Godsdienstige en patemalistiese argumente wat gebruik is om rasse-diskriminasie en 

Die terme uitwendige en inwendige regsgeskiedenis word ontleen aan D H van Zyl Geskiedenis van die 
Romeins-Hollandse Reg Durban: Butterworth (1979) 2. 
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onderdrukkende arbeidspraktyke te regverdig 

• Die verskil in die siening van die Britse owerheid en sommige koloniste wat betref die regte van 

inboorlinge en die gevolge van hierdie meningsverskil (die pionierstradisie versus die Kaapse 

liberale tradisie) 

• Die onversoenbaarheid van die koloniste, en later die Trekkers, se ideaal van rasse-skeiding aan 

die een kant en behoefte aan arbeid aan die ander kant. 

2. ARBEIDSVERHOUDINGE EN -WETGEWING AAN DIE KAAP 

2.1 Die eerste permanente gemeenskap aan die Kaap 

Gedurende die 1 7 de eeu was die seeroete rondom die suidpunt van die Kaap vir Europese handel van groot 

belang. Die Verenigde Oos-Indiese Kompanjie (VOIK) het probleme ondervind om hul skepe tydens die 

lang reis na die Ooste van vars voedsel en water te voorsien. Om in hierdie behoefte te voorsien, is Jan 

van Riebeeck en sy geselskap in 1652 vanafNederland na die Kaap die Goeie Hoop gestuur. 2 Die Oktrooi 

wat deur die State-Generaal aan die VOIK gegee is en wat soewereine mag oor die kolonies verleen het, 

het nie bepaal watter regstelsel aan die Kaap toegepas moes word nie. In effek is die reg van die provinsie 

Holland, die Romeins-Hollandse Reg, aan die Kaap eerbiedig.3 

Van Riebeeck se opdrag om 'n verversingstasie aan die Kaap te stig, het implikasies ten opsigte van 

menslike en natuurlike hulpbronne gehad. Vir doeleindes van hierdie studie sal daar op die aspek van 

menslike hulpbronne gekonsentreer word. 

Die vroegste kontak wat die Nederlanders met die inboorlinge gehad het, het plaasgevind rondom die ruil 

van vee om in die skepe se behoefte aan vars vleis te voorsien.4 Die Khoikhoi, wat die talrykste groep 

inboorlinge in en om die Kaap was en met wie die koloniste die meeste kontak gehad het, kan beskryf 

2 

4 

M Boucher 'Die Kaap onder die Verenigde Oos-Indiese Kompanjie' in T Cameron (red) Nuwe Geskiedenis 
van Suid-Afrika 2de hersiene uitg Johannesburg: Human en Rousseau (1991) 61-62. 

G G Visagie Regspleging en Reg aan die Kaap van 1652 tot 1806 Kaapstad: Juta en Kie ( 1969) 76. 

M Boucher 'Die Kaap onder die Verenigde Oos-Indiese Kompanjie' in T Cameron (red) Nuwe Geskiedenis 
van Suid-Afrika 2de hersiene uitg (1991) 62. 
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word as herders-versamelaars.5 'n Ander groep met wie die koloniste vroeg reeds kontak gehad het was 

die 'bosjemans' (Boesmans), later bekend as die San. Hierdie groep was nie 'n herdersvolk nie, maar 

jagters-versamelaars.6 Khoi wat hul vee verloor het, of deur hul gemeenskappe verwerp is, het by hierdie 

groep aangesluit. Die 'bosjemans' was ook die groep wat die koloniste die meeste hoofbrekens besorg 

het, aangesien hulle vir heelwat veediefstal verantwoordelik was. 7 Kommando' s is dikwels teen hulle 

uitgestuur om die gesteelde vee terug te kry. Sommige historici meen <lat die onderskeid wat tussen die 

San en die Khoikhoi getref word, kunsmatig is en verkies om gebruik te maak van die naam Khoisan wat 

'n gemeenskaplike naam is en albei groepe insluit. 8 Die term Khoisan sal hier gebruik word om albei 

groepe aan te dui. Khoikhoi9 sal gebruik word as benaming vir groepe wat vee besit het en later deur 

Koloniste Hottentotte genoem is en San10 vir rondswerwende groepe sonder vee groepe wat deur die 

koloniste 'bosjemans' genoem is . 

. Aanvanklik was die Khoikhoi gewillig om skape en beeste te verruil vir feitlik waardelose voorwerpe soos 

koperdraad, ysterspykers en tabak. Mettertyd het die Khoikhoi, wat hul status aan die grootte van hul 

veetrop gemeet het, onwillig geraak om hul beste vee te ruil. Hulle het meer geeis en wou ook nie die 

hoeveelhede verskaf wat die verversingspos nodig gehad het nie. Tot ergenis van van Riebeeck moes daar 

veeruilekspedisies dieper die binneland in ondemeem word. 11 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

II 

H C Bredekamp 'Jagters, herders en landbouers' in T Cameron (red) Nuwe Geskiedenis van Suid-Afrika 2de 
hersiene uitg ( 1991) 28. 

H C Bredekamp 'Jagters, herders en landbouers' in T Cameron (red) Nuwe Geskiedenis van Suid-Afrika 2de 
hersiene uitg (1991) 31. 

R Ross 'The changing legal position of the Khoisan in the Cape Colony 1652-1795' (1979) VI African 
Perspective 67. 

H C Bredekamp Van veeverskaffers tot veewagters: 'n Historiese ondersoek na betrekkinge tussen die 
Khoikhoi en Europeers aan die Kaap, 1662-1679 Bellville: Wes-Kaapse lnstituut vir Historiese Navorsing 
(1982) xii-xiii. 

Dit was die naam waarmee hierdie mense na hulself verwys het en beteken 'manne der manne'. (H 
Bredekamp 'Jagters, herders en landbouers' in T Cameron (red) Nuwe Geskiedenis van Suid-Afrika 2de 
hersiene uitg ( 1991) 28. 

Die naam is 'n term wat deur die Khoikhoi gebruik is vir nomadiese stamme sonder vee. (H Bredekamp 
'Jagters, herders en landbouers' in T Cameron (red) Nuwe Geskiedenis van Suid-Afrika 2de hersiene uitg 
(1991) 30. 

H Bredekamp Van Veeverskaffers tot Veewagters: 'n Historiese ondersoek na betrekkinge tussen Khoikhoi 
en Europeers aan die Kaap, 1662-1679 ( 1982) I 0. 
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Van Riebeeck se houding teenoor die Khoikhoi blyk duidelik uit die voorstel wat hy in sy joemaal van 13 

Desember 1652 aan die Here XVII maak. Hy stel voor dat 150 man op 12 000 beeste van die Khoikhoi 

beslag moet le en dat die Khoikhoi dan as slawe in Indie verkoop kan word. As regverdiging vir so 'n stap 

voer hy aan dat die Khoikhoi die pryse van vee opjaag en 'n gevaar vir die Kompanjie se amptenare inhou. 

Dit kom egter voor asof die werklike rede vir die voorstel 'n gebrek aan geskikte vee was. 12 Die Here 

XVII het die voorstel nie goedgekeur nie, omdat die Khoikhoi as vry mense gesien is en omdat hulle goeie 

verhoudinge met die Khoi wou handhaaf in die hoop dat hulle dan gewillig sou wees om genoeg vee te 

ruil.13 

2.2 Die eerste landbou-arbeiders in diens geneem 

Behalwe vleis, moes groente ook ain verbygaande skepe van die VOIK verskafword. In 1657 het nege 

van die VOIK se werknemers 'vryburgers' geword met elk 'n eie stukkie grond en met die opdrag om 

groente te verbou om teen vasgestelde pryse aan die VOIK te verkoop. Hulle was onafhanklike boere en 

nie meer werknemers van die VOIK nie. 14 

Aangesien die grond aan die Kaap arm was en die reenval wisselvallig, moes daar groot stukke grond 

bewerk word om 'n bruikbare opbrengs te lewer. Die vryburgers het arbeid nodig gehad om die verlangde 

produkte te kweek en die Goringhaikonas (Strandlopers) wat 'n klas besitlose Khoikhoi was, is in <liens 

geneem.15 Hulle het van die hand na die mond geleef en anders as die veeryke Khoikhoi-stamme in die 

binneland, het die Goringhaikonas die teenwoordigheid van blankes aan die Kaap verwelkom, hoofsaaklik 

ter wille van beskerming teen antler stamme en vir voedsel en huisvesting. 

Die eerste arbeidsooreenkoms is in Oktober 1659 gesluit toe 'n aantal Khoikhoi die reg gekry het om hulle 

naby die fort te vestig in ruil vir hul dienste. Eers het die Khoikhoi hul families by die kraal gelaat, later 

12 

13 

14 

15 

R Elphick Kraal and Castle: Khoikhoi and the Founding of White South Africa Londen: Yale University 
Press (l 977) 102. 

M Boucher 'Die Kaap onder die Verenigde Oos-Indiese Kompanjie' in T Cameron (red) Nuwe Geskiedenis 
van Suid-Afrika 2de hersiene uitg (l 991) 62. 

L Guelke 'Blanke boere en grensbewoners, 1652-1780' in H Giliomee & R Elphick (reds) 'n Samelewing 
in Wording, 1652-1840 2de uitg Kaapstad: Maskew Miller Longman (1990) 61. 

R Elphick Kraal and Castle: Khoikhoi and the Founding of White South Africa (1977) 176. 
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het hulle hul families en vee saamgebring en hulle in die nabye omgewing van die blank.es gevestig. 16 Dit 

wil voorkomasof'n tipe feodale verhouding ontstaan het, eerder as 'n werkgewer-werknemer-verhouding, 

omdat die Goringhoikas nie meer onafhanklik gewoon het nie en hul selfstandigheid ter wille van 

beskerming prysgegee het. 

Die werkers moes hoofsaaklik visvang en water en bout aandra en ook help met die verbou van groente 

en vrugte. Hulle het slegs in natura-vergoeding ontvang in die vorm van graan, groente en vrugte. 17 

Die Khoikhoi het akkerbou as minderwaardig beskou, aangesien dit nie deel van hul kultuur was nie. 

Hulle het van veldkos geleef en nooit geplant nie. 18 Daar is geen aanduiding dat 'n formele dienskontrak 

met die werkers gesluit is nie. Aanvanklik het hulle vir 'n seisoen in <liens getree en hul gesinne tuis 

gelaat. In die middel van die negentigerjare was hulle in vaste <liens en het met hul gesinne en vee op die 

hoer se plaas gewoon. Dit is onwaarskynlik dat hulle geldelike vergoeding ontvang het, aangesien hulle 

geen waarde aan geld geheg het nie en muntstukke slegs as versiering gedra het. Die arbeiders se lone was 

nie eenvormig nie en die regering het ook geen voorskrifte in die verband gehad nie. Hulle is vergoed met 

tabak, alkohol, brood, melk, groente, kalwers en lammers. 19 

Die eerste aanduiding van die gebruik van K.hoikhoi as veewagters, kom voor in 1670. Die gebruik om 

Khoikhoi wat ontstam is en hul veetroppe verloor het, as veewagters te gebruik, het geleidelik toegeneem. 

In hierdie werk het hul uitgeblink, aangesien hulle 'n herdersvolk was. 20 Dieper in die binneland het boere 

minder slawe gehad en was hulle verplig om van Khoikhoi-arbeid gebruik te maak. V anaf die begin van 

die agtiende eeu is hulle ook gebruik om te plant en te oes.21 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

R Elphick Kraal and Castle: Khoikhoi and the Founding of White South Africa (1977) 176. 

H Bredekamp Van Veeverskaffers tot Veewagters: 'n Historiese ondersoek na betrekkinge tussen Khoikhoi 
en Europeers aan die Kaap, 1662-1679 (1982) 81. 

R Elphick Kraal and Castle: Khoikhoi and the Founding of White South Africa (1977) 176. 

H Bredekamp Van Veeverskaffers tot Veewagters: 'n Historiese ondersoek na betrekkinge tussen Khoikhoi 
en Europeers aan die Kaap, 1662-1679 (1982) 84. 

H Bredekamp Van Veeverskaffers tot Veewagters: 'n Historiese ondersoek na betrekkinge tussen Khoikhoi 
en Europeers aan die Kaap, 1662-1679 (1982) 84. 

R Elphick & V C Malherbe 'Die Khoisan tot 1828' in H Giliomee & R Elphick (reds) 'n Samelewing in 
Wording 2de uitg (1990) 15. 
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2.3 Die kultuur, regserfenis en arbeidsverhoudinge-erfenis van die koloniste en die invloed 

daarvan op die Suid-Afrikaanse arbeidsituasie 

2.3.1 Die ontstaan van die vrye dienskontrak in Nederland 

Gedurende die sewentiende eeu het die handel en nywerheid in Europa begin oplewe en merkantilisme met 

koloniale uitbreiding as integrale deel daarvan, het gefloreer.22 Die stigting van die verversingspos aan 

die Kaap het plaasgevind weens die oplewing. In onder andere Nederland was daar 'n beweging weg van 

die vroee kapitalisme van die middeleeue na industriele kapitalisme.23 Saam met verstedeliking het 

skeidslyne tussen klasse begin vervaag en die leenverhouding het saam met die feodale stelsel begin 

verdwyn. Die laaste spore van hierdie stelsel het tog bly staan tot met die Franse rewolusie van 1795.24 

Met verstedeliking en industrialisasie in Europa het die behoefte ontstaan dat die beperking wat die gildes 

meegebring het, plek maak vir 'n vrye dienskontrak. Spore van dienskontrakte word reeds sedert die 12de 

eeu in Nederland gevind.25 Die behoefte aan 'n vrye dienskontrak het eers in die onmiddellike nabyheid 

van die stede ontstaan en later was daar ook op die platteland behoefte aan 'vrije landarbeid' .26 

In die sewentiende eeu was daar reeds uitgebreide reels wat vir die dienskontrak gegeld het. Die 

werknemer moes die werkgewer behoorlik <lien, hom/haar goed gedra en werk vir die ooreengekome 

periode. Onbehoorlike gedrag sluit in diefstal, ontug met huisgenote, die dra van onbehoorlike weelderige 

klere en 'kwaadspreken' .27 By die beeindiging van die kontrak was daar 'n opseggingstermyn va,n 

toepassing. In die distrik Utrecht was die opseggingstermyn byvoorbeeld ses weke. In Groningen mQes 

die werkgewer die werknemer vir veertien dae van voedsel voorsien as die werknemer siek was, maar die 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

SJ Terreblanche Die Wording van die Westerse Ekonomie 2de uitg Pretoria: Academica (1982) 83. 

SJ Terreblanche Die Wording van die Westerse Ekonomie 2de uitg (1982) 83. 

H R Hahlo & E Kahn The South African Legal System and its Background 2de uitg Kaapstad: Juta (1973) 
527. 

AN Molenaar Arbeidsrecht Deel l Zwolle: WE J Tjeenk Willink (1953) 43. 

AN Molenaar Arbeidsrecht Deel l (1953) 43. 

AN Molenaar Arbeidsrecht Deel l ( 1953) 48. 
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werker moes die meester skadeloos stel deur 'n }anger dienstermyn ofvermindering in loon.28 Gevalle 

is aangetrefwaar jeugdige werkers ure vry gekry het vir skoolbesoek.29 Drostery ofkontrakbreuk is van 

regswee gestrafmet lyfstraftot na 1801.30 

Teen hierdie agtergrond en met hierdie arbeidsbetrekkinge-erfenis het die N ederlanders hul in Suid-Afrika 

gevestig. Die feodale stelsel het sterk posgevat in Suid-Afrika, ten spyte daarvan dat, soos hierbo 

aangetoon, dit in Europa besig was om in onbruik te verval. Die moontlike redes hiervoor sal hieronder 

bespreek word, nadat 'n uiteensetting gegee is van feodalisme in Wes-Europa. 

2.3.2 Feodalisme in Wes-Europa 

Die essensie van die feodale stelsel is daarin gelee dat 'n landheer 'n stuk grond aan 'n leenman toeken 

, wat laasgenoemde vir eie gebruik kan aanwend ( beneficium ). Die landheer moet die leenman beskerm en 

die leenman moet sekere dienste aan die landheer ofleenheer beskikbaar stel. Die leenman was dan onder 

die mundium van die heer. Aanvanklik was die dienste slegs militer van aard, maar later is die aard van 

die dienste deur gebruik in verskillende gebiede vasgestel.31 

Die aantal weke per jaar waartydens die leenman dienste aan die leenheer beskikbaar moes stel, is deur 

ooreenkoms vasgestel. By verbreking van 'n essensiele beding van die kontrak, kon enige van die partye 

uit die ooreenkoms tree. Die verhouding tussen die leenman en leenheer was die van wedersydse trou en 

wederkerige regte en verpligtinge. Die leenheer moes die leenman in die gebruik en genieting van die 

'betrokke stuk grond beskerm en die leenman was sekere dienste, trou en gehoorsaamheid aan sy diensheer 

'verskuldig. 32 

Toetrede tot die verhouding tussen leenman en leenheer het wel deur wilsooreenstemming geskied, maar 

die inhoud van die verhouding is deur die personereg bepaal. Die verhouding wat so ontstaan het, kan 

28 

29 

30 

31 

32 

AN Molenaar Arbeidsrecht Deel I (1953) 48. 

AN Molenaar Arbeidsrecht Deel I (1953) 50. 

A N Molenaar Arbeidsrecht Deel I (1953) 50-52. 

HR Hahlo & E Kahn The South African Legal System and its Background2de uitg (1973) 371. 

H R Hahlo & E Kahn The South African Legal System and its Background 2de uitg ( 1973) 409. 
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getipeer word as 'n statusverhouding, dit wil se een waarin die partye self nie veel seggenskap oor die 

inhoud het nie.33 

Behalwe die vrye leenman wat uit die verhouding met die leenheer kon tree, was daar ook die lyfeienes 

of horiges wat nie sonder die landheer se toestemming die plaas kon verlaat nie en ook hoof- en 

grondbelasting moes betaal. Die lyfeienes moes ook 'hand en spandiensten' verrig, wat dui op landbou

arbeid. Die posisie van lyfeienes was tussen die van 'n slaaf en leenman. Lyfeienes het wel regte en 

verpligtinge teenoor die buitewereld gehad, maar was in 'n ondergeskikte posisie teenoor die leenheer.34 

In die vroee Middeleeue was arbeid die skaars produksiefaktor en was dit in belang van die leenhere om 

lyfeienes juridies onderdanig te hou en hulle aan 'n 'landheerlikheid' gebonde te hou. Met die toename 

in bevolking vanaf die 11 de eeu, het arbeid. volop geraak en grond was die skaars produksiefaktor. 

Lyfeienes is toegelaat om hul lyfeieneskap afte koop deur 'njaarlikse pag te betaal en huurboerdery het 

ontstaan. Die leenheer se status het verander na die van 'n landheer en die lyfeienes na die van 'n 

huurboer.35 

Die Swart Dood in die l 3de eeu het die bevolking laat krimp en landhere, wat 'n groot tekort aan arbeid 

ondervind het, het pro beer om die ou horigheidsverhouding weer te herstel. Die voormalige lyfeienes het 

egter deur winsgewende huurboerdery in baie gevalle genoeg middele gehad om die druk te weerstaan. 

Sosiale transformasie was reeds voltrek en die sosiale mobiliteit wat ontstaan het, het aan landvolk die 

geleentheid gegee om deel van die bourgeoisie te word, deurdat hoer lone vir hul arbeid betaal is. Die 

sosiale transformasie het gelei tot stimulering van die ekonomie, feodalisme is opgehef en die 

landbousektor is gerasionaliseer.36 

33 

34 

35 

36 

Philip Selznick Law, Society and Industrial Justice Herdruk 1969 uitg New York: Russel Sage Foundation 
(1980) 123. 

H R Hahlo & E Kahn The South African Legal System and its Background 2de uitg ( 1973) 419; De Groot 
skryf dat daar nog in sy tyd uitsonderings bestaan op die reel dat almal vry is. Die enkele 'onvrijen' moet 
nog 'lijfdiensten' verrig. (De Groot Jnleiding tot die Hollandsche Rechts-Geleerdheid, Derde, herziene en 
vermeerderde uitg met aantekeninge deur S J Fockema Andreae Boek 1 Deel 4 Arnhem: van Appeldoom 
(1926) 9. 

S J Terreblanche Die Wording van die Wes terse Ekonomie ( 1982) 64. 

SJ Terreblanche Die Wording van die Westerse Ekonomie (1982) 65. 
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2.4 Feodalisme aan die Kaap 

Aan die Kaap het die eerste arbeiders soos hierbo gesien is, hul vroeg na van Riebeeck se aankoms naby 

die fort gevestig. Hulle moes vee oppas en gesaaides versorg in ruil vir die beskerming en voedsel wat 

hulle van die koloniste ontvang het. Eers het net die mans hul so gevestig, maar later het hulle hul 

vrouens, kinders en vee ook saamgebring. 'n Stukkie grond is aan hulle gegee om op te woon en hul vee 

op te laat wei. 37 Die tipe arbeidsverhouding was blywend vir die Kaap en is ook later deur koloniste dieper 

in die binneland toegepas. Dit wil voorkom asof die vroegste arbeidsbetrekkinge aan die Kaap op die 

feodale lees geskoei was. Die vraag is waarom die stelsel in Suid-Afrika posgevat het terwyl <lit in Europa 

en die Nederlande veld verloor het ten gunste van die vrye dienskontrak. 

Die antwoord is te vind in die feit <lat die feodale stelsel in Wes-Europa eers met verstedeliking in onbruik 

verval het.38 Vir 'n gemeenskap wat rondom die landbou georganiseer was, soos die Kaap, en waar die 

swakker, besitlose klas hul by die sterker grondeienaar skaar ter wille van beskerming, is die feodale stelsel 

ideaal vir sosio-ekonomiese ordening.39 

Die koloniste en Khoikhoi kon wedersyds in mekaar se behoeftes voorsien. Die koloniste het arbeiders 

nodig gehad en die Khoikhoi beskerming, voedsel en 'n woonplek. Hulle het geld nie geken nie en 'n 

kontantloon sou vir hulle van min waarde wees. Die koloniste wat grond goedkoop kon verkry, was bereid 

om 'n deel van hul grond aan die Khoikhoi te hied vir woning en beweiding,40 in ruil vir arbeid, wat die 

skaars produksiefaktor was. Die reg op grond is soortgelyk aan die beneficium van die feodale stelsel in 

Europa. 

Soos koloniste al hoe meer grond dieper die binneland in beset het, en minder grond vir Khoikhoi 

beskikbaar was, was hulle verplig om by blanke boere in <liens te tree, anders sou hul geen woonplek he 

37 

38 

39 

40 

H Bredekamp Van Veeverskajfers tot Veewagters: 'n Historiese ondersoek na betrekkinge tussen Khoikhoi 
en Europeers aan die Kaap, 1662-1679 (1982) 77. 

Sien die bespreking van veranderde arbeidsverhoudinge in Wes-Europa hierbo. 

Philip Selznick Law, Society and Industrial Justice Herdruk 1969 uitg (1980) 123. 

R Elphick Kraal and Castle: Khoikhoi and the Founding of White South Africa (1977) 176. 
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me. Dit was die enigste oplossing vir Khoikhoi om weiding vir hulle vee te verkry.41 

Die diensverhouding van die inboorling en die boer was aan die begin soortgelyk aan die van die vasal of 

leenman in Nederland, met ander woorde die leenman sou uit vrye keuse die kontrak kon sluit en <lit 

beeindig.42 

Met grond wat skaarser geword het, die uitwissing van die Khoikhoi se veetroppe en hul verlies aan 

onafhanklikheid,43 herinner die leenman se verhouding met die landheer al meer aan die van die lyfeienes 

of horiges, wat nie vry was om die grond van die landheer sonder toestemming te verlaat nie en in 'n 

posisie baie naby aan die van 'n slaaf was. Giliomee toon aan dat die aanvanklike heer-klienteverhouding 

tussen die blanke boer en die Khoikhoi deur verskillende stadiums gedegenereer het tot die van lyfeienes. 

Die heer-klienteverhouding het ontwikkel in 'n paternalistiese stelsel. Die 'baas' het meer gesag oor sy 

werkers begin kry en hulle verhouding met horn was soos die van kinders teenoor 'n vader in die sin dat 

die baas van die plaas beheer oor die werkers se doen en late gehad het. Die strawwe wat aan hul toegeken 

is, was egter nie vaderlik toegepas nie, maar uitermatig wreed. Die boer se versorgingsplig wat uit die 

paternalistiese stelsel voortgevloei het, is nie altyd nagekom nie. Die stelsel het al meer na absolute beheer 

geneig met as uiterste maatreel inboorlingkinders wat onder die vaandel van die sogenaamde inboekstelsel 

feitlik as slawe ontvoer is.44 

Van 'n dienskontrak waarin 'n werker sy regte en verpligtinge sou kon uitspel, die locatio conductio 

operarum, was daar onder hierdie omstandighede nie sprake nie. Selfs toetrede tot die diensverhouding 

het nie vrywillig geskied nie, aangesien wette teen landlopery en 'n skaarsste aan grond Khoisan van 'n 

selfstandige bestaan ontneem het en hulle gedwing het om by boere in <liens te tree.45 

41 

42 

43 

44 

45 

R Elphick & V C Malherbe 'Die Khoisan tot 1828' in H Giliomee & R Elphick (reds) 'n Samelewing in 
Wording 2de uitg (l 990) 17. 

AN Molenaar Arbeidsrecht Deel 1(1953)43. 

R Elphick & V C Malherbe 'Die Khoisan tot 1828' in H Giliomee & R Elphick (reds) 'n Samelewing in 
Wording 2de uitg (l 990) 17-22. 

H Giliomee 'Die Oosgrens, 1770-1812' in H Giliomee & R Elphick (reds) 'n Samelewing in Wording 2de 
uitg (l 990) 463. 

H Giliomee 'Die Oosgrens, 1770-1812' in H Giliomee & R Elphick (reds) 'n Samelewing in Wording 2de 
uitg (1990) 463. 
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Met Ordonnansie 50, waarvan die bepalings hieronder bespreek sal word, en die vrystelling van slawe, het 

die regering gepoog om weg te doen met die horigheidsverhouding. Die samelewing was egter gebaseer 

op die ordeningstruktuur van die feodale stelsel en kon nie die sosiale transformasie bemeester wat nodig 

was vir 'n volledige oorskakeling na 'n gerasionaliseerde kapitalistiese landbou nie. Die 'horiges' het nie 

genoeg politieke mag gehad om die voordeel te behou nie en baie gou is die ou patrone weer herstel 

deurdat Ordonnansie 50 herroep is en nuwe wetgewing vrygestelde slawe steeds in 'n ondergeskikte 

posisie gehou het. 46 

2.5 Die invloed van slawe op arbeidsverhoudinge aan die Kaap 

2.5.l Die ontstaan van 'n arbeidstekort 

Die opdrag ten opsigte van die verskaffing van lewensmiddele aan verbygaande skepe het eise aan die 

menslike hulpbronne van die land gestel waaraan nie voldoen kon word nie. Weens die arm grond, 

wisselvallige reenval en nie-standhoudende riviere moes groter grond as in Europa bewerk word om 

dieselfde opbrengs te lewer. Die aangewese oplossing was om Khoikhoi as arbeiders te gebruik.47 

Die Khoikhoi was egter nie 'n geskikte arbeiderskorps nie. Hulle kultuur het hulle ongenee gemaak om 

harde fisiese werk vir lang periodes te verrig. Liggaamlike en fisiese inspanning was volgens hul tradisies 

slegs bedoel vir tye van nood.48 Hulle nomadiese bestaan het veroorsaak dat hulle nie lank op een plek 

ply nie. Hul liggaamsbou was ook te klein vir harde werk. Die Khoikhoi het ook neergesien op tuinbou, 

aangesien hulle van veldkos geleefhet en nooit graan of groente verbou het nie.49 Werk is as 'n tydelike 

aktiwiteit beskou en is dikwels gedoen om een of antler luukse item te kon bekostig. Theal beskryf die 

houding van die Khoikhoi teenoor plaaswerk omstreeks 1699 as volg: 

46 

47 

48 

49 

JS Marais The Cape Coloured People 1652-1937 Johannesburg: Witwatersrand University Press (1968) 
179-215. 

R Elphick Kraal and Castle: Khoikhoi and the Founding of White South Africa Yale University Press ( 1977) 
90. 

H Bredekamp Van Veeverskaffers tot Veewagters: 'n Historiese ondersoek na betrekkinge tussen Khoikhoi 
en Europeers aan die Kaap, 1662-1679 (1982) 79. 

G M Theal The Yellow and Dark-skinned People of Africa south of the Zambesi New York: Negro 
Universities Press (1910) 73. 
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De Hottentotten die in de nabijheid bleven wonen, leefden in die tyd op zeer vrienschappelike voet met de 

Europeanen. De boeren zouden graag enige honderden van hen in dienst hebben genomen, als men ze had kunnen 

overhalen zich te verhuren, maar de mannen hadden hun wild, vrij, Jui !even te lief om het te willen verruilen tegen 

een !even van arbeid. Zij weigerden echter niet somtijds licht werk te doen om daardoor tabak en brandewijn te 

verdienen, en bij het oogsten [ oeste] bleken zij vooral zeer nuttig. 50 

Hierdie siening is egter in teenstelling met die van Johannes Willem de Grevenbroek wat 'n hoe dunk van 

die Khoikhoi as arbeiders gehad het. 51 Wat deur Theal as luiheid beskou is, was moontlik slegs die 

Khoikhoi se weerstand teen die koloniste se aansprake op hul arbeid en tevredenheid met hul eie kultuur 

van bestaansboerdery. 

2.5.2 Die invoer van slawe 

Weens bogenoemde redes was daar 'n tekort aan 'n permanente arbeidsmag aan die Kaap. Vertoe is tot 

die VOIK gerig vir die invoer van slawe, aangesien die VOIK nooit oorweeg het om die Khoikhoi te 

verslaaf nie. 52 Van Riebeeck het so 'n voorstel gedoen, maar dit was as strafmaatreel bedoel en sy voorstel 

het nie behels dat hulle in die Kaap as slawe gebruik word nie, maar dat hulle in Indie verkoop moes word. 

Soos reeds genoem, het die VOIK sy voorstel afgekeur op grond daarvan dat vriendskaplike bande met 

die inboorlinge gehandhaaf moes word, ter wille van veeruil met hulle. 53 

50 

51 

52 

53 

G M Thea! Geschiedenis van Zuid-Afrika 4de uitg Kaapstad: Maskew Miller ( 1910) 108. 

R Elphick & V C Malherbe 'Die Khoisan tot 1828' in H Giliomee & R Elphick (reds) 'n Samelewing in 
Wording2de uitg (1990) 15-16. 

Die Here XVII se opdrag aan van Riebeeck ten opsigte van die behandeling van die inheemse bevolking het 
ingehou dat hulle as 'n vry bevolking gehanteer moes word en dat 'n goeie verhouding met hulle gehandhaaf 
word. Sien R Ross 'The changing legal position of the Khoisan in the Cape Colony, 1652-1795' in ( 1979) 
IV African Perspective 69. 

R Elphick Kraal and Castle: Khoikhoi and the Founding of White South Africa (1977) 102. 



13 

2.5.3 Die posisie van slawe aan die Kaap 

2.5.3.1 Inleiding 

Die eerste slawe is in 1658 vanafDahomey en Angola ingevoer.54 Aangesien die reg van die provinsie 

Holland, naamlik die Romeins-Hollandse Reg, aan die Kaap gegeld het, is die regsposisie van slawe deur 

'n gemodifiseerde vorm van die Romeinse regsreels met betrekking tot slawe gereel en in die laaste deel 

van die 18de eeu deur die Statute van Bavaria van 1766. 55 Alhoewel slawe volgens die statute sekere regte 

geniet het, soos om hul eienaars te verkla by mishandeling, het hul de facto-posisie aan die Kaap in 'n 

groot mate verskil van hul de jure-posisie.56 

Slawemy aan die Kaap word dikwels gesien as 'n patemalistiese stelsel waar die eienaar op 'n vaderlike 

manier teenoor die slaaf opgetree het en omgesien het na sy welsyn. Ross beskryf slawemy aan die Kaap 

egter as 'harsh, brutal and bloody' .57 

2.5.3.2 Behandeling van slawe 

Uit die strawwe wat aan fouterende slawe opgete is, kan die duidelikste gesien word wat hul werklike 

posisie aan die Kaap was. Die reg het eienaars beperk in hul tugtingsbevoegdhede. Hulle kon slegs 

'huishoudelike straf ople. Dit het slae met 'n sambok en die vryf van sout in die wonde ingesluit. Indien 

hierdie norm oortree is, kon 'n slaaf 'n klag teen sy eienaar le. 58 Die Raad van Justisie kon ook beveel <lat 

die slaaf se eienaar aan horn vergoeding betaal of <lat die slaaf aan 'n ander (hopelik mensliker) eienaar 

54 

55 

56 

57 

58 

Die meeste slawe bet van Indonesie, Indie, Ceylon (Sri Lanka) en Madagaskar gekom. 'n Paar bet van 
Mosambiek gekom. (LA Thompson A History of South Africa Wynberg: Radix (1990) 36.) 

G J Visagie Regspleging en Reg aan die Kaap (1969) 89. 

C J de Beer 'The Law of Slavery, the predicament of the slave community at the Cape' (1996) 2(2) 
Fundamina 224. 

R Ross 'The first two centuries of colonial agriculture in the Cape Colony' (l 983) a(l) Social Dynamics 38; 
As bewys vir die stelling van Ross dien 'n plakkaat van l 0 Julie 1731 waaruit blyk dat slawe dikwels so 
mishandel is dat dit tot hul dood gelei bet. Die plakkaat verbied dat so 'n slaaf in die geheim begrawe word. 
(P J Venter (red) Kaapse Plakkaatboek Deel II 1707-1753 Kaapstad: Cape Times (1948) 149.) 

R Ross 'The Rule of Law at the Cape of Good Hope in the Eighteenth Century' (l 980) VI (I) Journal of 
Imperial and Commonwealth History 7-8; Die Raad van Justisie bet op 19 Maart 1661 aan Casper Brinkman 
'n boete van twee riksdaalders opgele vir oormatige strafvan sy slawe. (A J Boeseken (red) Suid-Afrikaanse 
Argiefttukke: Uit die Raad van Justisie, 1652-1672 Pretoria: Staatsdrukker ( 1986) xxv.) 
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verkoop moes word. Die voorreg om hul meesters te kan verkla, het die slawe volgens Ross te danke 

gehad aan die tweespalt tussen die burgers en VOIK-amptenare. Wat hierdie aspek betref was slawe in 

Suid-Afrika in 'n meer bevoorregte posisie as die in Amerika.59 

Die regering het self die reg voorbehou om die wreedste strawwe uit te deel. Indien die eienaar nie self 

sy slaaf kon tugtig nie, kon hy so 'n slaaf aan die regering oorgegee het vir tugtiging. Strawwe soos breek 

op die wiel en die uitruk van 'vlees' met vuurwarm tange was algemeen. Aangesien slawe nie geld gehad 

het om boetes te betaal nie, was liggaamlike pyniging die enigste toepaslike straf. Tronkstraf sou slegs 

beteken dat hul eienaar sonder hul arbeid sou moes klaarkom.60 

2.5.3.3 Die werks- en lewensomstandighede van slawe op plase 

Die landbou-arbeiders onder die slawe het harder gewerk as die slawe aan die Kaap. Hulle ure Was 

onbeperk, dikwels van voor sonop tot na sononder. Vroulike slawe sowel as kinders is ook gebruik om 

te oes.61 

Proklamasie 76 van 183062 het gespesifiseer dat slawe wat arbeid op lande verrig nie langer as tien uur per 

dag in die winter en 12 uur per dag in die somer mag werk nie, behalwe as hulle instem en vir die 'oortyd' 

betaal word of ekstra rantsoene ontvang. Slawe kon nie verplig word om te werk as hulle siek was nie. 

Die aard van slawe se woonkwartiere, hulle kos en klerasie het afgehang van hoe welgesteld hul meester 

was. Slawe op plase het dikwels beter geeet as slawe in Kaapstad, omdat kos meer vol op was. 63 So vroeg 

59 

60 

61 

62 

63 

R Ross 'The Rule of Law at the Cape of Good Hope in the Eighteenth Century' (1980) VI (I) Journal of 
Imperial and Commonwealth History 7-8; Die getuienis van slawe het egter nie dieselfde gewig gedra as 
die van vry persone nie. (W Dooling Law and Community in a Slave Society MA-verhandeling Universiteit 
van Kaapstad (1991) 91. 

R Ross Cape of Torments: Slavery and Resistance in South-Africa Londen: Routledge & Kegan Paul (1983) 
2. 

Mentzel, 'n Duitse reisiger beskryf hoe swart kinders in Suid-Afrika gedurende oestyd gehuil het omdat 
hulle vroeg moes opstaan en heeldag op die lande werk. (N Worden Slavery in Dutch South Africa 
Kaapstad: David Philip (1985) 21.) 

Ordinance for regulating as to the Food, Clothing, Lodging and Hours of Labour for Slaves in this Colony 
No 76 van 1830; JC Armstrong & NA Worden 'Die slawe, 1652-1834' in H Giliomee & R Elphick (reds) 
'n Samelewing in Wording 2de uitg (1990) 140-141. 

N A Worden Slavery in Dutch South Africa ( 1985) 91. 
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as 1681 het die VOIK aanbeveel dat eienaars aan slawe koring, pampoen en suikerriet gee word saam met 

hul 'gewone rantsoene'. Daar was egter geen kontrole oor die voeding van slawe tot 1823 nie en slawe 

het dikwels gekla dat hulle te min te ete kry.64 Slawe van meer gegoede eienaars van veeplase het vleis 

as deel van hul rantsoene gekry en die op wynplase het gereeld wyn gekry, 'n gebruik waaruit die 

dopstelsel ontwikkel het. 65 

Aangesien slawe as besittings beskou is, is hulle dikwels goed behandel en na 'n dokter geneem as hulle 

siek was, omdat 'n siek of dooie slaaf 'n verlies vir die eienaar sou meebring.66 Slawe het op nuwejaarsdag 

en na die oes 'n afdag gehad.67 Dit was die enigste 'vakansieverlof wat aan slawe toegeken is. 

Die koloniste het in gedurige vrees vir slawe-opstande geleef. Wetgewing wat slawe se bewegingsvryheid 

beperk is ingestel om ontsnappings sowel as aanvalle op boere te verhoed. Slawe is saans om 20:00 in die 

slawe-losie toegesluit en die woonhuis van die meester is deur honde bewaak, ingeval die slawe uit die 

losie sou ontsnap.68 In 1766 is wetgewing aangeneem wat slawe verbied het om die plase waar hulle woon 

op 'n Sondag ofvakansiedag te verlaat. Die koloniale regering het sameswering tot opstande gevrees.69 

'n Sondag of vakansiedag sou genoeg vrye tyd meebring om so 'n gesamentlike optrede te beplan en 

daarom moes slawe geen vryheid van assosiasie gegun word nie. 

2.5.4 Slawe en godsdiens 

Pie koloniste se siening oor die kerstening van slawe en inboorlinge was nie altyd positief nie. As slawe 

gedoop is, kon hulle nie verkoop word nie en dit kon tot nadeel van die eienaar strek.70 Van die blankes 

64 

65 

66 

67 

68 

69 

70 

NA Worden Slavery in Dutch South Africa (1985) 91. 

N A Worden Slavery in Dutch South Africa ( 1985) 91. 

N A Worden Slavery in Dutch South Africa ( 1985) 91. 

NA Worden Slavery in Dutch South Africa (1985) 93. 

J C Annstrong & NA Worden 'Die slawe, 1652-1834' in H Giliomee & R Elphick (reds) 2de uitg 'n 
Samelewing in Wording (1990) 155. 

Dekreet van 29 April I 1 Mei 1766. (NA Worden Slavery in Dutch South Africa (1985) 99.) 

Die verbod is in 1812 afgeskaften einde die kerstening van slawe aan te moedig. (W M Freund 'Die Kaap 
onder tussentydse regerings, 1795-1814' in H Giliomee & R Elphick (reds) 2de uitg 'n Samelewing in 
Wording(l990) 347. 
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het slawe en Khoikhoi by huisgodsdiens betrek,71 maar ander het weer geglo dat hulle onopvoedbaar is.72 

Slawe van Oos-Indie waar Islam aangehang is, het die godsdiens in Suid-Afrika ingedra.73 Omdat die 

Christelike godsdiens nie vir hul oop was nie, het baie van die slawe die Islamitiese geloof aangehang. 

Die geloof was ook vir hulle aanloklik omdat die imams (Moslem priesters ), anders as die Christene, met 

die swart bevolking ge"identifiseer het en hulle huwelike en begrafnisse waargeneem het. 74 

2.5.5 Assimilasie tussen slawe en Khoikhoi 

Die slawe en Khoikhoi het geleidelik geassimileer. Die slawe was almal donker van kleur en die laagste 

klas in die samelewing. Die blankes was die hoogste klas en tussen hulle en die slawe was die Khoikhoi. 

Aanvanklik het die Khoikhoi moeite gedoen om hul apart te hou van die slawe op wie hul neergesien het. 75 

Dit is ironies in die lig daarvan dat baie van die slawe 'n hoe beskawingspeil gehad het, kon lees en skryf 

en dat sommige uitstekende vakmanne was.76 

Blankes het Khoikhoi en slawe met mekaar geassosieer,77 alhoewel daar uit 'n regsoogpunt 'n wye kloof 

tussen die Khoikhoi as vry mense en die slawe as besittings van hul meesters was. Marais verklaar die 

houding van blankes as volg: 'It was natural that in a colony where slavery flourished, the European should 

regard all coloured labour from a slave owner's point ofview'.78 
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77 

78 

P J van der Merwe Die Trekboer in die Geskiedenis van die Kaap-kolonie (1657-1842) Kaapstad: Nasionale 
Pers (1938) 249. 

Sommige koloniste was besorg oor die saamwoon van wit en swart in die hiemamaals. Die verwysing in dte 
Bybel na vele woninge in die Koninkryk van die Hemele bet verligting verskaf vir die bekommemis! ( P J 
van der Merwe Die Trekboer in die Geskiedenis van die Kaap-kolonie (1657-1842) (1938) 257). 

JC Armstrong & NA Worden 'Die slawe, 1652-1834' in H Giliomee & R Elphick (reds) 2de uitg 'n 
Samelewing in Wording (1990) 152. 

R Elphick & R Shell 'Onderlinge verhoudings: Khoikhoi, nedersetters, slawe en vryswartes, 1652-1795' 
in H Giliomee & R Elphick (reds) 2de uitg 'n Samelewing in Wording (1990) 196. 

R Ross Cape of Torments: Slavery and resistance in South Africa (1983) 50. 

N Worden 'Violence, Crime and Slavery on Cape Farmsteads in the Eighteenth Century' (1982) 5 Kronos 
11. 

N Worden 'Violence, Crime and Slavery on Cape Farmsteads in the Eighteenth Century' (1982) 5 Kronos 
18. 

JS Marais The Cape Coloured People 1652-1937 (1968) 112. 
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Die wrede strawwe wat werkgewers aan hul slawewerkers opgele het (die howe het hierin 'n voorbeeld 

gestel), het 'n invloed gehad op strawwe wat aan vry werkers opgele is.79 Moontlik weens hul velkleur 

is Khoikhoi as potensiele slawe gesien. 80 

Die inboekstelsel waardeur Khoikhoi arbeiders se kinders vir die hoer tot en met hulle 25ste jaar op plase 

moes werk, sou waarskynlik nie aan die Kaap posgevat het indien daar nie slawerny aan die Kaap was nie, 

aangesien die stelsel op die lees van slawerny geskoei is. 81 

Khoikhoi was baie kwesbaar vir genoemde onderdrukkende metodes, aangesien hul brose stamverband 

verbreek is met die koms van die blankes. Hulle het geen politieke mag gehad nie en was in 'n toestand 

van afhanklikheid. Dit het baie van die blankes gepas dat Khoikhoi in dieselfde posisie was as slawe, oor 

· wie hul absolute beheer gehad het. So is 'n konstante bron van arbeid verseker. 82 

2.5.6 Die ontstaan en oorsake van rasse-diskriminasie en die invloed daarvan op 

arbeidsverhoudinge 

2.5.6.l lnleiding 

Die beginjare van die kolonie is nie gekenmerk deur streng rasseskeidslyne nie. Die verhouding tussen 

rassegroepe was oop en alhoewel daar statusverskille was, is dit nie deur kleur bepaal nie.83 Weens die 

tekort aan blanke vroue aan die Kaap, het heelwat blanke mans in die huwelik getree met bevryde 

slawevroue. Daar is net een huwelik tussen 'n blanke man en Khoikhoi-vrou op rekord, naamlik die van 

die medikus Pieter van Meerhoff en Eva. 84 Huwelike oor die kleurgrens heen het sosiale goedkeuring en 
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84 

JS Marais The Cape Coloured People 1652-1937 (1968) 120. 

N Worden 'Violence, Crime and Slavery on Cape Farmsteads in the Eighteenth Century' (1982) 5 Kronos 
20. 

N Worden Slavery in Dutch South Africa ( 1985) 36. 

H Giliomee 'Die Oosgrens, 1770-1812' in H Giliomee & R Elphick (reds) 'n Samelewing in Wording, 1652-
1840 2de uitg (1990) 463. 

G M Frederickson White Supremacy: A Comparative Study in American and South African History New 
York: Oxford University Press (1981) 110. 

GM Frederickson White Supremacy: A Comparative Study in American and South African History (1981) 
110. 



18 

godsdienstige sanksie geniet.85 

2.5.6.2 Die assosiasie van inboorlinge met slawe 

Slawemy aan die Kaap word allerwee gesien as 'n belangrike faktor in die vorming van sienings van die 

minderwaardigheid van inboorlinge. 86 Uit die aard van hul posisie in die samelewing is daar teen slawe 

gediskrimineer, soos hierbo uiteengesit is. Spesiale wette wat hulle bewegingsvryheid aan bande le, het 

net vir hulle gegeld. 87 W aar daar geskille was, het ho we die weergawe van die meester eerder as die slaaf 

as die korrekte weergawe van gebeure aanvaar. Strawwe aan meesters opgele was aansienlik ligter as 

strawwe wat aan slawe vir die self de misdaad opgele is. 88 

Slawe-eienaars was gewoond om te heers en feitlik absolute mag oor hul slawe uit te oefen. Ook kinders 

het slawe gehad wat hulle absoluut moes gehoorsaam en elke wens moes uitvoer. Hierdie situasie het die 

volgende ongewenste resultaat meegebring: 

The personality traits thus created and nurtured may well have influenced the country's subsequent development 

indirectly, through reinforcing the Afrikaner's spirit of personal independence and aversion to being employed by 

others ... slavery seems to have played a role in creating feelings of superiority and domineering attitudes towards 

black employees and blacks in general -which were to have pervasive effects on the economic development ofblack 

and white and the utilisation of the country's labour potential. 89 

Deur assossiasie is die inboorlinge, wat ook donker van kleur was soos die slawe en ook dieselfde tipe 

werk as slawe gedoen het, as mense met 'n lae status gesien. Handewerk is deur koloniste as 'slawewerk' 

gesien. Sommige boere het self geen fisiese arbeid verrig nie, maar slegs toesig gehou.90 
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P van der Merwe Die trekboer in die geskiedenis van die Kaapko/onie (1657-1842) (1938) 256. 

A Sparks The Mind of South Africa Londen: Heinemann (1990) 84. 

J Armstrong & N Worden 'Die Slawe 1652-1834' in H Giliomee en R Elphick (reds) 2de uitg 'n Samelewing 
in Wording (1990) 152. 

R Ross 'The Rule of Law at the Cape of Good Hope in the Eighteenth Century' (1980) VI (I) Journal of 
Imperial and Commonwealth History 5. 

N Worden 'Violence, Crime and Slavery on Cape Farmsteads in the Eighteenth Century' (1982) 5 Kronos 
20. 

JS Marais The Cape Coloured People 1652-1937 (1968) 3. 
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Sommige slawe was goed opgelei in die ambagte en het <lit dan tot voordeel van hul meesters beoefen. 

Die ambagte was dan, weens die slawe-stigma daaraan verbonde, vir die blank.es geslote. Die siening het 

ook ontstaan <lat <lit 'n vernedering was om vir 'n ander persoon te werk.91 Al respektabele uitweg vir 'n 

onopgeleide persoon was om 'n grondbesitter te word. Grondbesit het weer implikasies gehad vir die 

behoefte aan arbeid.92 

2.5.6.3 Die invloed van godsdiens 

Volgens die godsdienstige siening van die koloniste wat meestal Calviniste was, is mense in twee groepe 

verdeel, naamlik uitverkorenes van God en verlorenes. Die koloniste en later die Voortrekkers en hul 

Afrikaner-nageslagte het hulleself as uitverkorenes met 'n spesiale roeping beskou.93 Hulle alleen was die 

draers van die 'lig' en het hulself apart gevoel van die 'heidene', <lit wil se die inboorlinge om hulle wat 

volgens hulle nie uitverkies was nie.94 

Die Ou Testament het 'n belangrike rol gespeel in hul godsdiensbelewing.95 Sommige koloniste het met 

die volk Israel geYdentifiseer. Inboorlinge is gesien as die nageslag van die vervloekte Garn. Goewerneur 

Janssens skryfin 1803 soos volg aan Kommissaris Generaal De Mist oor die houding van blankes teenoor 

swartes: 

91 

92 
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95 

96 

.. zy noemen zigzelven mensch en en Christen en, de Kaffers en Hottentotten heydenen en bier door gel oven zy zig 

alles geoorloofd. Een broeder van Thomas Ferreira die eenige lectuur vermeend te hebben, heeft de ontdekking 

gedaan <lat de Hottentotten de afstammelingen van het vervloekte ras van Ham zijn en dus ter dienstbaarheid en 

mishandeling door den almagtigen God zyn gedoemd. 96 

JS Marais The Cape Coloured People 1652-1937 (1968) 185. 

G Cronje Voogdyskap en Apartheid Pretoria: J L van Schaik (1948) 48. 

J Raubenheimer Boer, Brit en Bantoe Potchefstroom: Pro regepers ( 1968) 38. 

D van Arkel G C Quispel & R J Ross 'De Wijngaard des Heeren'? - Een onderzoek naar de wortels van 
die blanke baasskap in Zuid-Afrika' Leiden: Martinus Nijhoff (1983) 26. 

R Malan My Traitor's Heart Londen: Bodley Head (1990) 15. 

I D MacCrone Race Attitudes in South Africa: Historical, Experimental and Psychological Studies 
Johannesburg: Witwatersrand University Press (1957) 130. 
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Die idees van die middeleeuse kruisvaarders wat nie-Christene gesien het as vyande van die kruis wat 

onderwerp of uitgeroei moes word,97 is duidelik te sien in die gedrag van koloniste teenoor die San. 

Kommando's is teen die mense uitgestuur (gewoonlik na veediefstal), hele stamme is uitgeroei, statte is 

vemietig en die kinders is weggevoer as arbeiders.98 Die skeiding wat deur die terme Christen en heiden 

aangedui is, het meegebring dat Christene (blankes) geregverdig gevoel het om heidene ( swartes) uit te 

roei en oor hulle te heers. 

2.5.6.4 Kultuurverskille 

Kultuurverskille word as 'n belangrike element in die ontstaan van diskriminasie geag. Die fisiese 

voorkoms, godsdiens, taal en gewoontes van die inboorlinge was 'n struikelblok vir Europeers om hulle 

in blanke geledere op te neem. Die dierevelle wat hul gedra het, die vet wat aan hul lywe gesmeer is en 

dergelike gewoontes is deur Europeers afstootlik gevind.99 Hul taal met klapklanke was vreemd op die 

Westerse oor en het gelei tot die idee dat Khoikhoi aan 'n spraakgebrek lei. 100 Hulle manier van praat is 

selfs met die gekekkel van kalkoene vergelyk. 101 Hierdie vergelyking van Khoikhoi met diere en 

toepassing van dierlike karaktertrekke op hulle is in ooreenstemming met die teorie dat Khoikhoi die 

skakel tussen mens en dier was in idees oor 'The Great Chain of Being'. Die woord 'schepsel' wat vir 

inboorlinge gebruik is, dui daarop dat hulle nie as deel van die menslike ras gesien is nie, maar as 'n 

tussenstadium tussen mens en dier. 102 

Die Spaanse juris Sepulveda se navolging van Aristoteles se leerstelling dat sommige mense (wat barbaars 

is) die natuurlike slawe van ander is, is gebruik om die verslawing van Indiane deur die Spanjaarde te 
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G M Frederickson White Supremacy: A Comparative study in American and South African History (I 98 I) 
I5. 

N Worden 'Violence, Crime and Slavery on Cape Farmsteads in the Eighteenth Century' (1982) 5 Kronos 
I9. 

J Hondius Klare Besgryving van Caho de Bona Esperanca Herdruk Kaapstad: Van Riebeeck Feeskomitee 
(1952) 28). 

GM Frederickson White Supremacy: A Comparative Study in American and South African History (I 98 I) 
I I. 

R Elphick Kraal and Castle: Khoikhoi and the Founding of White South Africa (I 977) I 95. 

G M Frederickson White Supremacy: A Comparative Study in American and South African History (I 98 I) 
I I. 
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. regverdig. 103 Die Hottentotte is in Europa as ultra-barbare gesien, eerder <lier as mens. Hoewel hulle nooit 

amptelik as slawe gesien is nie, kon bogenoemde idee gelei het tot hul de facto verslawing. Dit is 

insiggewend <lat die woord 'Hottentot' wat afgelei is van 'n lied wat Khoikhoi in die hawe vir fooitjies 

gesing het, in die Nederlandse taal die betekenis van 'n ru en onbeskaafde mens verkry het. 104 

2.5.6.5 Die rol van blanke vroue 

Die rol van blanke vroue in die ontstaan van rasse-diskriminasie word dikwels onderskat. Volgens 

Herman Giliomee kom tussenrassige geslagsverkeer die minste voor waar 'n groot aantal wit vroue 

teenwoordig is en waar hoe waarde op die huwelik geplaas word. 105 Hier moet 'n verskil aangedui word 

tussen vroue van Noord-Europese afkoms wat hul in Noord-Amerika, Suid-Afrika en Australie gevestig 

het en die van Suid-Europese afkoms. Eersgenoemde groep geniet hoer status in die samelewing en gesin 

en sou eerder hul seuns kon be'invloed om nie onder hul stand te trou nie en sou hul mans daarvan kon 

weerhou om hul buite-egtelike afstammelinge te wettig. Om hierdie rede het daar ook 'n strenger vorm 

van rassisme in Amerika en Suid-Afrika as byvoorbeeld in Brasilie ontstaan, omdat Suid-Europeers 

meestal na Brasilie geemigreer het. Die skaarsste aan blanke vroue in die Kaap voor omstreeks 1820 kan 

'n verklaring hied vir ondertrouery en die buigsame kleurskeidslyn wat voor daardie tyd aan die Kaap 

geheers het. 106 

2.5.6.6 Die behoefte aan goedkoop arbeid 

. Ekonomiese werklikhede het koloniste gedwing om arbeidskoste laag te hou. Selfs trekboere het hul 

produkte Kaapstad toe gestuur en moes meeding op die mark. Hui produkte moes kompeterende pryse 

he en arbeid was die enigste produksiefaktor waaroor hulle beheer kon uitoefen. Arbeiders se regte en 

bewegingsvryheid is byvoorbeeld beperk deur die inboekstelsel en die terughouding van gesinslede en vee 
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by verstryking van die dienskontrak. 107 Die uitbreidingsgeneigdheid van koloniste het aanspraak gemaak 

op menslike hulpbronne. Groot stukke grond wat voorheen nie bewerk is nie, moes nou bewerk word. 

Daar was voortdurend 'n arbeidstekort en aangesien boere nie bereid of in staat was om hoer lone te betaal 

om arbeid te bekom nie, is lone kunsmatig laag gehou deur arbeid te immobiliseer deur middel van 

bogenoemde onderdrukkende metodes. 

Khoikhoi wat reeds deur die koloniste van hul vee, grond en vryheid beroof was, het geen 

bedingingsvermoe gehad nie. Deurdat hul bewegingsvryheid beperk is, was hulle feitlik in dieselfde 

posisie as slawe en het die feit dat hul arbeid in aanvraag was nie aan hulle 'n hoer status of hoer lone 

besorg nie. 

2.5.6.7 Die bydrae van wetgewing 

Die regering se strewe na orde, stabiliteit en 'n lewensvatbare ekonomie het meegebring dat die koloniste 

soms van owerheidswee steun ontvang het vir die gebruik van onderdrukkende maatreels. Onder die 

Hollandse regering is paswette en wette teen landlopery aangeneem, die inboekstelsel is gekondoneer en 

howe het die heersreg van blankes versterk. 108 

Onder die Britse regering is die Caledon-kode van 1 November 1809 wat arbeiders aan plase gebind het, 

en Cradock se proklamasie van 23 April 1812 wat inboeking gewettig het, aangeneem. Daar is gepoog 

om deur middel van hierdie wetgewing 'n konstante arbeidsmag daar te stel. 'n Sterk en stabiele 

landboukorps sou minder van 'n finansiele las op Brittanje plaas. 'n Ordelike samelewing (sonder 

landlopery) en boere wat genoegsame produkte lewer sodat uitgevoer kon word, sou tot Brittanje se 

voordeel wees. 109 

Die golf van humanisme m Europa het 'n tydelike verandering m bogenoemde beleid gebring. 
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Ordonnansie 50 van 1828 110 het inboorlinge vrygemaak van beperkende maatreels wat tot dusver slegs op 

hul van toepassing was111 en slawe is in 1838 vrygestel. Die belangstelling in humanisme het egter weer 

teen die laat 1830's begin taan en Ordonnansie 2 van 1841 wat verhoudinge tussen here en diensbodes 

gereel het, is aangeneem. 112 Dit was die eerste stap om die ou orde en gesagstrukture in ere te herstel. Met 

hierdie stap het die Britse regering geswig voor die vertoe van boere wat skielik ontneem was van hul 

arbeidsmag en gevrees het dat hul geen oes sou he nie. Die pilare waarop die blanke gemeenskap gerus 

het, is deur die vrystelling van slawe en Ordonnansie 50 vemietig. 113 Vrees vir 'n onstabiele samelewing 

en 'n wankelende ekonomie het Brittanje be1nvloed om die eerste 'Master and Servants' -wetgewing aan 

te neem. 114 

Ordonnansie 50 en die afskaffing van slawemy het te laat gekom om die diskriminasie op te hef, want die 

skeidslyn tussen rasse het reeds gekristalliseer: 

Legal provisions ... may or may not create a genuine shift in the structure of social relationships. Whether or not 

they do so depends, in addition of course to their actual content, on the power that those who benefited under the 

old order were still able to wield and to the extent to which governmental officers were really willing and able to 

have the changes implemented. 115 

Die ekonomiese gevolge van die arbeidsskaarste wat in Suid-Afrika geheers het na Ordonnansie 50 en die 

vrystelling van slawe kan vergelyk word met die posisie in Wes-Europa in die 14de eeu nadat die Swart 

Dood groot getalle van die bevolking uitgewis het. Grondbesitters het probeer om beperkende maatreels 

wat voor die Swart Dood afgeskaf is as gevolg van 'n ooraanbod van arbeid heringestel te kry .116 Die 
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werkers kon dit suksesvol teenstaan, omdat hulle op daardie tydstip reeds genoegsame politieke mag 

verkry het. 117 In Suid-Afrika het werkers geen politieke mag verkry na die afskaffing van diskriminerende 

wette nie en toe die invloed van hulle humanistiese kampvegters getaan het, was die werkers gou weer in 

dieselfde onderdrukte en onderdanige posisie as voorheen. 118 

2.5.6 .. 8 Blankes se vrees vir uitwissing 

Self-handhawing en die vrees vir uitwissing weens getalsoorwig was ook 'n insentief vir diskriminerende 

optrede deur blankes. MacCrone is van mening dat onderdrukking en diskriminasie uit die blanke se psige 

voortgevloei het. Vrees vir die groot swart oorwig en onsekerheid ofhy homself sou kon handhaaf, het 

gelei tot vyandigheid, angstigheid en neurose. 119 

2.5.6.9 Die pioniersgees versus Kaapse liberalisme 

Die pioniersgees ('frontier tradition') waarvan die diskriminering teen anderskleuriges 'n belangrike 

komponent is word deur skrywers soos De Kiewiet120 gesien as verantwoordelik vir alle politieke 

ontwikkelinge tot nadeel van swartes. 121 Hierdie siening lui dat die Kaapse liberalisme, teenpool van die 

pioniersgees, gekenmerk is deur ondertrouery en stemreg vir swartes en gevoed is deur humanisme, die 

sienings van die sendelinge en met Ordonnansie 50 'n hoogtepunt bereik het. 122 Met die Groot Trek wat 

volgens Marais123 veral gedraai het om die regering se beleid teenoor swartes, het diegene wat nie met die 

Britse beleid in die verband saamgestem het nie, die kolonie verlaat. Republieke is deur die Trekkers in 

die binneland gestig waar wette met diskriminerende maatreels teen swartes aangeneem is. Met 
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Uniewording is hierdie 'pioniersgees' uitgebrei oor die hele Unie en het dit oor Kaapse liberalisme 

getriomfeer: 

The Union Constitution, in native policy at all events, represented the triumph of the frontier and into the hands of 

the frontier was delivered the future of the native peoples. It was the conviction of the frontier that the foundations 

of society were race and the privileges of race. 124 

Dis miskien onbillik om die ontstaan en indra van rasse-diskriminasie die binneland in op die skouers van 

die Trekkers alleen te plaas. Legassick beskou die kultuur wat in Suid-Afrika ontstaan het as 'n produk 

van faktore soos die houdings teenoor donker mense wat reeds in Europa bestaan en hier ingedra is en die 

situasie wat die kolonies moes hanteer om te oorleef. 125 

Van Arkel is van mening dat drie elemente van 'n model, wat gebruik is om ook in ander werelddele die 

ontstaan van rassisme te bestudeer, reeds in die 18de eeu aan die Kaap aanwesig was. Die elemente is 

stigmatisering, sosiale afstand en terrorisering. 126 

Stigmatisering is die negatiewe gesindheid wat Europeers teenoor nie-Europeers geopenbaar het en wat 

hulle van hul moederlande saamgebring het. Aanvanklik was daar 'n verskil in die stigma wat aan 

verskillende donker groepe gekleef het (die Khoikhoi en die slawe). Na 1800 het 'n proses van 

vereenvoudiging plaasgevind waardeur dieselfde stigma aan elke nie-Europeer gekleefhet wat 'n arbeider 

was. Sosiale afstand is bewaar deurdat kontak slegs binne streng omskrewe riglyne binne die werkgewer

werknemer verhouding geskied het. T errorisering, dit wil se onderdrukkende metodes soos die 

inboekstelsel en paswette, is gebruik teen die groep teen wie gediskrimineer is. 127 

Giliomee en Elphick is van oordeel dat blanke meerderwaardigheiden rassevooroordeel veroorsaak is deur 

die volgende: 
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... 'n Landbou-stelsel wat gekenmerk is deur vol op grond, skaars kapitaal en skaars arbeid. Hierdie ekonomie het 

ontwikkel binne 'n politieke stelsel wat dit vir blankes moontlik gemaak het om grond en toegang tot kapitaal te 

monopoliseer en wat dit moeilik gemaak het om blankes te dwing om as arbeiders te werk. Mense wat nie blank 

was nie, moes verplig word om te werk en 'n rasse-ideologie moes aangewend word om dit te regverdig. 128 

Dit wil lyk asof die argument van Giliomee en Elphick die naaste aan die waarheid kom oor die rede vir 

die ontstaan van rassisme. Die poging om 'n permanente ondergeskikte, gei"mmobiliseerde arbeidersklas 

te skep en behou, loop soos 'n donker draad deur informele sowel as wettige, regeringsondersteunende 

maatreels wat teen swartes in Suid-Afrika aangewend is. 

2.6 Die agteruitgang in die regsposisie van die Khoikhoi 

2.6.1 Die Khoikhoi raak los van hul stamverband 

Die amptelike beleid van die VOIK was <lat inboorlinge vry mense was met hul eie regstelsel. Die VOIK 

het nie ingemeng in sake van die Khoikhoi onderling nie. 129 Die amptelike beleid was <lat die Khoikhoi 

hulle eie mense verhoor en straf. In die geval waar 'n blanke in 1673 deur 'n Khoikhoi gedood is, is die 

skuldige selfs aan die Khoikhoi uitgelewer om met horn te handel volgens hul eie gebruike. 130 Die geval 

was ook geen uitsondering nie, maar 'n algemene gebruik gedurende die tydperk. 

V anaf 1700 was baie Khoikhoi in 'n posisie los van hul gemeenskap en waar geen Khoikhoi- opperhoof 

gesag oor hulle uitgeoefen het nie. So vroeg as 17 51 moes die Raad van Justisie aan die Kaap ingryp waar 

'n Khoikhoi twee van sy mede-plaaswerkers vermoor het. Op hierdie stadium was <lit noodsaaklik om 

orde te behou op die plaas en omdat daar geen ander inheemse regsliggaam was wat die saak kon hanteer 

nie. Die plaaswerkers was nie meer onder beheer van enige Khoikhoi-kaptein nie en hul werkgewer het 

daagliks kontrole oor hulle uitgeoefen. 131 Landdroste, asook die Raad van Justisie kon deur die werkgewer 
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genader word in verband met sake wat hy nie self kon oplos nie. Die howe het ook oopgestaan vir die 

Khoikhoi, alhoewel koloniste hierteen beswaar gemaak het. 132 Khoikhoi is egter nie gesien as onderworpe 

aan alle reels van die Romeins-Hollandse regstelsel nie. Daar is rekening gehou met hul inheemse reg. 133 

Daar is egter teen Khoikhoi gediskrimineer waar een van hulle aangekla is van moord op 'n blanke. In 

so 'n geval is die Khoikhoi as vanselfsprekend die doodstraf opgele. Blankes wat 'n Khoikhoi vermoor 

het, is gewoonlik met verbeurdverklaring van hul goedere en tydelike verbanning gestraf. 134 Hierin het 

die Khoikhoi dieselfde posisie as slawe beklee. Hierdie onregverdigheid teenoor swartes het daartoe gelei 

dat Rodney Davenport verklaar het dat 'rule oflaw' nie tydens die VOIK se bewind aan die Kaap bestaan 

het nie. 135 

2.6.2 Uitbreiding na die binneland 

Die neiging van koloniste om dieper die binneland in te trek is onder andere meegebring deur hul siening 

van hande-arbeid as slawewerk. 136 Die teenwoordigheid van slawe aan die Kaap het dit in die oe van die 

koloniste 'n skande gemaak om by 'n ander in <liens te tree. 137 Die oplossing was om self te hoer en 

daarvoor was grond nodig. 

Uitbreiding het ook geskied omdat baie boere hul van akkerbou na veeteelt gewend het. Die kapitale inset 

was minder as vir akkerbou. Teen 1760 het die meeste Khoikhoi in die omgewing van die Kaap reeds al 
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hul grond en vee verloor en moes veeruilekspedisies dieper die binneland ingaan. 138 Uitbreiding na die 

binneland het tot gevolg gehad <lat metodes om Khoikhoi te verplig om in <liens te tree, ook dieper die 

binneland in toegepas is. 139 

Die Khoikhoi se regsposisie is toenemend benadeel deurdat blankes dieper die binneland ingetrek het. 

Hierdie blankes was buite die beheer van die regering aan die Kaap. Die Khoikhoi se veetroppe is 

uitgedun deur veeruil met die blankes en ook deurdat sogenaamde strafkommando's in die geval van 

veediefstal, groot troppe vee van verdagte stamme gebuit het. Van die stamme is met sulke 

strafekspedisies uitgewis. In baie gevalle is alle volwassenes gedood en vee en kinders gebuit. Kinders 

is onder die inboekstelsel as arbeiders gebruik om die voortdurende arbeidstekort die hoof te bied. 140 

Die fonteine en waterweiding is dikwels vir waardelose artikels verruil deur Khoikhoi-opperhoofde wat 

in guns by die blankes wou kom. 141 Aangesien individuele besit van grond vreemd was aan hul kultuur, 

het hulle waarskynlik gedink <lat hul tydelike weidingsregte aan die koloniste toestaan en nie besef <lat die 

ooreenkomste hulle permanent hul aanspraak op die grond sou ontneem nie. 142 Die gevolg was <lat die 

Khoikhoi by boere in di ens getree het en <lat hul 'goedgunstiglik' toegelaat is om hulle vee op grond- wat 

voorheen aan behoort het - te laat wei. 143 

Die pokke-epidemie wat versprei is deur 'n Hollandse skip wat van die Ooste by die Kaap aangedoen het, 

het groot getalle Khoikhoi uitgewis. 144 Hulle was besonder vatbaar vir Westerse siektes aangesien hulle 

nooit voorheen met die siekte in aanraking was nie en geen weerstand kon opbou nie. Hul natuurlike dieet 
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van veldkos is vervang deur 'n Westerse dieet van brood, rys en goedkoop drank wat hul gesondheid 

verder verswak het. 145 

Die Khoikhoi is ontneem van hul grond, vee, stamverband en politieke struktuur en hul gesondheid en 

getalle is verswak. Die meeste van hulle was in die begin van die 18de eeu in 'n ondergeskikte posisie. 

Hulle was totaal afhanklik en het geen politieke mag gehad nie. Waar die grootste korps plaasarbeiders 

in die binneland uit Khoikhoi bestaan het, het plaasarbeiders dus geen bedingingsmag meer gehad nie. 

Hulle kon nie hul arbeid onttrek indien hulle byvoorbeeld nie tevrede was met lone nie, omdat daar geen 

grond meer was waar selfstandig geboer kon word nie. 146 Beslaglegging op vee en gyseling van hulle 

kinders het hul immobiliteit verder verhoog. 147 

2.6.3 Jurisdiksie van die Verenigde Oos Indiese Kompanjie verswak 

.Met die beweging van trekboere dieper die binneland in, het die kontrole van amptenare en die howe al 

hoe minder geword. Die VOIK het dit uit 'n ekonomiese oogpunt nie wenslik beskou om sy gesag dieper 

in die binneland uit te brei nie. Die jurisdiksie van die VOIK was nie gerig op 'n sekere gebied nie, maar 

dit was 'n persoonlike jurisdiksie oor sy amptenare en die burgers, waar hulle hul ookal bevind het. Die 

jurisdiksie het ook Khoikhoi ingesluit met wie die burgers kontak gehad het en waar daar regsprobleme 

ontstaan het. 148 Die gevolg was dat koloniste eie reg kon gebruik, waaruit baie ongerymdhede gespruit het. 

2.6.4 Assimilasie van slawe en Khoikhoi 

Hierbo is die assimilasie tussen slawe en Khoikhoi reeds aangeraak. Khoikhoi het vermeng met slawe 

saam met wie hulle op plase gewerk het. Deurdat daar 'n tekort aan slawevroue was, het baie van die 

slawe Khoikhoi as vroue geneem. Op die plase is Khoikhoi en slawe op dieself de wyse gehanteer en het 
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hulle dieselfde woonkwartiere gedeel. 149 Die uiters wrede strawwe wat op slawe van toepassing was, is 

mettertyd ook aan Khoikhoi opgele. Dikwels is slawe selfs beter as Khoikhoi behandel, aangesien 'n slaaf 

'n besitting was wat geld gekos het en weer verkoop kon word. 150 Khoikhoi-lewens was waardeloos, 

aangesien hulle feitlik geen regte en geen mag gehad het nie en hul rol as veeverskaffers uitgedien was. 151 

Sommige Khoikhoi wat hul vee en grond verloor het, is ook opgeneem deur die jagtersversamelaarsgroep, 

die San. Uiteindelik het die Khoikhoi as 'n aparte groep opgehou om te bestaan. 152 

2. 7 Metodes om plaaswerkers op plase vas te pen 

Die voortdurende arbeidstekort, veral in die binneland waar slawe minder was,.het aanleiding gegee tot 

beide wettige en onwettige praktyke om plaasarbeiders se bewegingsvryheid te beperk en hulle aan plase 

te bind. Hierdie praktyke het die volgende ingesluit: die inboekstelsel; die dopstelsel; die terughou van 

vee, lone en kinders by verstryking van die dienstermyn; die verwydering van produksie-middele; die 

passtelsel; en maatreels teen landlopery ('vagrancy'). 

2. 7 .1 Die inboekstelsel 

Die 'apprenticeship' ofinboekstelsel se oorsprong le in die beginsel van opleiding. In Europa en Eng eland 

het ambagsmanne leerlingvakmanne in hul huis geneem en die persoon het saam met die ambagsman 

gewoon en gewerk om s6 die spesifieke ambag te leer. So 'n leerling was deel van die huisgesin van die 

ambagsman en laasgenoemde moes vir die leerling sorg. Die leerling was die assistent van die ambagsman 

en kon eers selfstandig in die beroep staan na 'n bepaalde aantal jare van vakleerlingskap. 153 

In die Kaap het die inboekstelsel sy ontstaan in 1 721 gehad toe sommige boere gekla het dat hulle die 
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kinders van slawemans en Khoikhoi-vroue moes onderhou en dat die kinders wat wetlik vry was, hulle 

verlaat het as hul groter was en die boere dan so skade gely het. 154 Die boere het die Politieke Raad 

versoek om te verklaar dat hierdie kinders vir 'n vasgestelde aantal jare ingeboek mag word. Die Raad 

het nie die nodige goedkeuring verleen nie. Eers in 1775 het die goewemeur toestemming verleen dat ''n 

Baster-Hottentot'-kind vanaf agt jaar tot die ouderdom van 25 ingeboek word met die toestemming van 

die kind se moeder. 155 Die prosedure wat gevolg moes word is die volgende: 

... 'n persoon wat 'n kind op hierdie wyse wou Jaat inskryf, [moes] in die vergadering aansoek doen en die nodige 

besonderhede opgee. Hiema moes die kind se naam tesame met die van sy vader en moeder sowel as sy ouderdom 

in 'n spesiale register ingeboek word. In gevalle waar die kind onder agtien maande was, kon die moeder die plaas 

verlaat en die kind saamneem. 156 

Die stelsel is later informeel uitgebrei deur die koloniste om ook die kinders van Khoikhoi-vaders en -

moeders in te sluit. 157 

Dit is te betwyfel of die stelsel ooit gebruik was vir opleiding want op die plase was geskoolde arbeid van 

geen belang nie. 158 Die woord 'inboeking' was 'n eufemisme vir wat werklik plaasgevind het: nie alleen 

is kinders vanaf hulle agste jaar gebruik om te werk nie, hulle is feitlik as slawe aangehou. Kommando' s 

wat teen 'Bosjemans' uitgestuur is om gesteelde vee terug te kry, het dikwels die volwassenes gedood en 

die kinders as 'oorlogsbuit' verdeel tussen boere. Daar was selfs sprake dat kommando' s uitgestuur is met 

die spesifieke doel om kinders te vang. 159 
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Die kinders het vir kos en kl ere en verblyfplek sonder enige betaling gewerk. 160 Hulle het feitlik geen regte 

gehad nie, omdat hulle nie elders werk kon soek nie en geen finansiele middele gehad het om die reis na 

die landdros af te le om 'n klag te le nie. Hul posisie het in effek weinig van die van slawe verskil, 

behalwe dat die inboekeling op sy 25ste verjaardag vry sou wees, insoverre Khoikhoi op daardie tydstip 

in die Kaapkolonie wel vryheid geniet het. Die inboekstelsel het ook die ouers van die kind verslaaf 

aangesien die Khoikhoi hegte familiebande gehad het en nie die spesifieke plaas sonder hul kind sou 

verlaat nie. 161 

Die stelsel is deur die koloniste geregverdig op grond daarvan dat hulle andersins nie die kinders van hul 

werkers gratis sou kon onderhou nie. 'n Ander argument ten gunste van die inboekstelsel was dat kinders 

van die San-stamme teen wie boere strafekspedisies ondemeem het, wees agterlaat sou word en sou 

omkom indien hulle nie in die sorg van 'n hoer geplaas sou word nie. 162 

Vir kinders van Khoikhoi is die inboekstelsel voor 1795 deur die Bataafse regering afgeskaf. Kinders van 

gemengde afkoms is nog tot 1799 ingeboek voor dit deur die Britse regering afgeskaf is. 163 Die koloniste 

het betoog vir die herinstel van die stelsel 164 en verrassend genoeg daarin geslaag toe goewemeur Cradock 

die inboekstelsel in 1812 gewettig het. 165 Die maatreels kom vreemd voor aangesien daar met 

patemalistiese wetgewing soos die Elizabethaanse 'apprenticeship' stelsel in Engeland gedurende die tyd 

weggedoen is. 166 Die enigste meriete in Cradock se wettiging van die inboekstelsel is dat 'n praktyk wat 

in elk geval bestaan het, nou gereguleer kon word ten einde 'n mate van beskerming aan die inboekelinge 

te besorg. 
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Cradock se proklamasie van 23 April 1812 het voorgeskryf <lat 'n Khoikhoi kind wat deur sy ouers se 

werkgewer tot en met sy agtste jaar onderhou is, vir 'n verdere tien jaar by so 'n persoon ingeboek kon 

word. Gedurende die tydperk sou hy by implikasie geen vergoeding behalwe kos en klere ontvang nie. 

So 'n werkgewer moes egter 'n 'person of humanity' wees. Indien so 'n werkgewer nie 'n menslike 

persoon was nie, sou die kind ingeboek word by 'n werkgewermet 'n betroubare karakter. Om te verseker 

<lat Khoikhoi-kinders nie langer as hulle 18de jaar onder die inboekstelsel teruggehou word nie, moes 

werkgewers hul veldkornette so gou as moontlik in kennis stel van die geboorte van 'n Khoikhoi-kind op 

hulle plaas. Die landdros moes gereeld elke kwartaal van sodanige lyste voorsien word. 

In 1817 het goewerneur Somerset in 'n proklamasie van 8 Augustus verorden <lat Hottentot-kinders wat 

wees gelaat is, of nie versorg is nie, ofin gevaar verkeer, by blankes ingeboek moes word tot hul 18de jaar. 

Die handeldryf met kinders is verbied. 167 

Giliomee verklaar <lat die inboekstelsel nie sonder meer as boos beskou moet word nie, aangesien <lit 'n 

metode was om Khoikhoi-arbeiders se toestande te verbeter, deur die verantwoordelikheid vir die 

versorging van arbeiders se kinders 'n regsplig vir werkgewers te maak. 168 Venter regverdig <lit blykbaar 

omdat koloniste met 'n arbeidstekort te make gehad het. 169 Dit is moeilik verklaarbaar <lat geskiedskrywers 

'n praktyk wat in effek slawerny wettig, enigsins probeer regverdig. 

Selfs gedurende die tyd wat inboeking die gebruik was, is <lit ernstig bevraagteken deur 'n fiskaal wat op 

18 Maart 1810 'n brief met die volgende opmerking aan die landdros van Stellenbosch stuur met die 

opmerking <lat niemand ter wereld die reg het om 'n vrye mens 'in zijne kindsche wanneer hij nog geen 

toestemming kan geven, kan verbinden elf jaaren, lang na hy geagt worde te hebben kunnen toestemmen, 
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tegen wil en dank, als een slaaf te dienen.' 170 

Die inboekstelsel het slawerny feitlik oorbodig gemaak, dit was ook goedkoper as slawerny, aangesien dit 

nie nodig was om werkers aan te koop nie. Die stelsel is ook deur die Voortrekkers in die Republieke wat 

in die binneland gestig is, gebruik om voldoende arbeid te verseker. 171 

2.7.2 Die dopstelsel 

Met die vroegste kennismaking tussen Khoikhoi en die Hollanders is brandewyn en arrak ('n goedkoper 

variasie van brandewyn) aangewend as ruilmiddel vir lewende hawe en ook as beloning vir arbeid. In 

1774 het die landdros van Swellendam byvoorbeeld 388 kanne arrak aangevra vir Khoikhoi-handel. 172 Die 

Khoikhoi, wat geen alkoholiese drank geken het nie, was gou gretig om <lit in die hande te kry en baie van 

hulle het binne 'n kort tyd daaraan verslaaf geraak. 173 Die tradisie <lat 'n hoeveelheid wyn, "n <lop' deel 

van die daaglikse rantsoen ofloon was, het veral op Wes-Kaapse wynplase gevestig geraak. 174 

Aanvanklik is drank slegs met uitvaltyd verskaf, maar later is dit selfs gedurende die dag verskaf. Die 

gebruik het gelei tot alkohol-afhanklikheid of dit versterk. Boere het arbeiders soms in tye van 

arbeidskaarste, veral tydens oestyd, met groot hoeveelhede drank omgekoop. Die hoer wat die meeste 

drank kon verskaf, was verseker van voldoende arbeiders. 175 

Die dopstelsel het werkers afhanklik gemaak en hul mobiliteit gekortwiek. 'n Werker wat afhanklik was 

van alkohol sou nie maklik sy werk verlaat nie uit vrees dat hy nie drank in die hande sou kon kry nie. Die 

stelsel het later deel van die kultuur van die Kaapse kleurling geword en 'n siklus van drankmisbruik en 
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swak sosio-ekonomiese omstandighede in die hand gewerk. 176 Alhoewel daar nie onomwonde gese kan 

word dat die dopstelsel die oorsaak van die alkoholprobleem onder Kaapse kleurlinge was nie, het dit 

sonder twyfel daartoe bygedra.177 

Vir wynboere was dit 'n manier om van hul surplusvoorraad minderwaardige wyn ontslae te raak. Die 

dopstelsel was ook 'n goedkoop wyse om in natura-vergoeding aan te vul. 

'n Proklamasie van die graaf van Caledon van 1 November 1809178 wat 'Hottentot'

indiensnemingspraktyke gereguleer het, bevat die volgende bepaling: 

Artikel 8: - That no wine, brandy, or other spirituous liquors, shall be considered as necessaries of life, and 

consequently no allowance shall be made for the supply thereof to a Hottentot by his master, during 

the period of his employment. 

Boere het nogtans voortgegaan met die stelsel, want dit was algemene kennis dat indien drank nie aan 

werkers verskaf is nie, hulle loon hoer sou moes wees. 179 

Die kerke het sterk vertoe gerig vir die afskaffing van die dopstelsel, maar weens die gewildheid van die 

stelsel onder die boere en laasgenoemde se politieke mag, het die stelsel ten spyte van kommissies van 

ondersoek daama nog tot in die twintigste eeu voortgeduur. 180 Boere sou nie sonder meer die mag prysgee 

wat alkohol-afhanklikheid hulle oor hul werkers besorg het nie. 181 
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2. 7 .3 Die passtelsel 

Die passtelsel wat oor eeue 'n groot rol in die Suid-Afrikaanse samelewing gespeel het om sekere 

rassegroepe se bewegingsvryheid te beperk, het uit die bantering van slawe voortgevloei. Reeds in 1708 

moes slawe 'n pas dra as hulle deur hul eienaars gestuur is. 182 

In 1780 is pogings deur Stellenbosse amptenare aangewend om die bewegingsvryheid van Khoisan soos 

die van slawe te beperk. Die Politieke Raad het die versoek geweier dat 'vry Baster-Hottentotte' passe 

soos slawe moes dra. Die vrye beweging van Khoisan, Basters en Baster-Hottentotte' is egter wel in 1787 

in die omgewing van Kaapstad beperk. 183 

In 1 797 het die Swellendamse Raad, bestaande uit die landdros en heemrade verorden dat enige 'Hottentot' 

wat van een plek na 'n ander op pad is, verplig was om 'n paste he. In 1798 het die distriksowerhede van 

Graaff-Reinet 'n soortgelyke bepaling verorden. 184 Die doel hiermee was dat burgers en amptenare hulle 

kon vergewis dat die persoon nie 'n droster is nie, maar ook om te verhoed dat boere mekaar se arbeiders 

afrokkel. Die passtelsel is dus aangewend om mededinging wat weens 'n arbeidstekort ontstaan het, te 

verhoed. 185 Deur die pasregulasies is Khoikhoi gedwing om iewers in <liens te wees, want sonder 'n pas 

is hulle vir drosters of landlopers ('vagrants') aangesien en het hulle met die gereg gebots. Hulle 

werkgewer het nog groter beheer oor hul doen en late verkry en arbeiders was totaal afhanklik van hul 

werkgewer vir toestemming om te beweeg. Op hierdie wyse is 'vry mense' op presies dieselfde grondslag 

as slawe gehanteer. 186 

Goewemeur Caledon se arbeidswetgewing van 1809 het onder andere voorskrifte met betrekking tot die 
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dra van passe ingesluit. Hierdie maatreels sal onder die opskrif 'Eerste Arbeidswetgewing' hieronder 

bespreek word. 

2. 7.4 Maatreels teen landlopery 

Wette teen landlopery in kombinasie met paswette het die Khoikhoi gedwing om by iemand in <liens te 

wees. In 1787 het die owerheid aan die Kaap, waar die Khoikhoi sedert die volksplanting deur 

opeenvolgende owerhede as 'vry mense' gesien is, hulle op gelyke voet met slawe geplaas deurdat 'n 

'vagrant' Khoikhoi as strafmaatreel na die slawelosie gestuur is om daar aan regeringsprojekte te werk. 187 

In 1794 is die koloniste toegelaat om gewapende Khoikhoi wat nie in <liens was nie op aanklag van 

drostery te arresteer. 188 

Bogenoemde maatreels het Khoikhoi werknemers in 'n posisie met lae status en geen bedingingsmag 

geplaas. Hulle het geen antler keuse gehad as om in <liens te tree nie, aangesien hulle nie meer 'n 

selfstandige bestaan kon maak nie. Hulle het in werklikheid dwangarbeid verrig. 

Alan Fox se kommentaar op die gronde vir instel van die vakleerlingskapstelsel en wette teen landlopery 

in Engeland, wat vanaf die 16de eeu tot die begin van die l 7de eeu gegeld het, is ook op die Kaap van 

toepassing: 

The essence of the whole paternalist strategy as a mode of social control was that everyone must come under the 

tutelage, guidance, responsibility and control of some person of superior status. 'no man without a lord' was the 

phrase which expressed this principle whereby all subjects of the realm were bound within a pyramidal structure 

of reciprocal obligation of protection and obedience. Given such a conception 'masterless men' - that is, men 

lacking any personal and reciprocal bonding of submission to a superior - were a threat to social order and discipline, 

for they were outside that network ofresponsible dependencies which was deemed to hold society together. 189 

In Suid-Afrika het dieselfde oorwegings gegeld met die verskil <lat hierdie tipe maatreels goed 'n eeu later 
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as in Engeland nog in gebruik was en dat beheer oor persone op ras gebaseer was, eerder as op klas, soos 

in Engeland. 

Patemalistiese argumente met betrekking tot die welsyn van rondswerwende Khoikhoi en hawelose 

kinders het gepoog om die onderdrukkende maatreels van inboekwette en wette teen landlopery, waardeur 

gedwonge arbeid in die hand gewerk is, te regverdig. 190 

2.7.5 Terughou van familielede, vee en lone 

Wanneer 'n plaaswerker se kontrak wat mondelings gesluit is (meestal sonder enige getuies), verstryk het, 

het dit gebeur dat die hoer sy vee en loon terughou en weier dat hy sy familie saamneem, ten einde horn 

te dwing om steeds sy arbeid te lewer. 191 Die vee was soms die enigste loon wat die arbeider ontvang het. 

Dit was 'n besonder effektiewe manier om 'n arbeider op 'n spesifieke plaas vas te pen, aangesien hy nie 

maklik dit waarvoor hy jare gewerk het en al was wat hy kon wys, sou agterlaat nie. Khoikhoi wat die 

werkgewer geld geskuld het, is ook nie toegelaat om te trek nie, selfs al het die skuld 'n geringe bedrag 

be loop. 

Kommissaris Maynier het koloniste wel voor die hof gedaag of berispe by sodanige praktyke. Die 

koloniale regering moes egter orde handhaaf, wat gei"mpliseer het dat die hierargie in stand gehou word 

dat Khoikhoi die nodige arbeid aan boere moes verskaf. 192 Dit verklaar moontlik waarom daar nie 

doelgerigte optrede van regeringskant was om wanpraktyke uit te skakel nie. 

2.7.6 Verwydering van produksiemiddele 

Feitlik geen grond was teen die einde van die 18de eeu meer vir Khoikhoi beskikbaar om 'n selfstandige 

bestaan te maak nie. 193 Tot op daardie tydstip kon Khoikhoi nog titelaktes op grond bekom. Dit was egter 
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net in teorie, want in praktyk was hulle uitgesluit van grondbesit. 194 Die enigste ander uitweg vir Khoikhoi 

was om op een van die min sendingstasies te gaan bly. Die sendingstasie was egter te klein viral die 

Khoikhoi wat daarop geakkommodeer sou moes word. Daar was nie ruimte om selfonderhoudend te boer 

nie. Die grond in die geval van Bethelsdorp was ook te arm. 195 Die Khoikhoi het geen ander keuse gehad 

as om by 'n boer in <liens te tree nie. Die Khoikhoi het weens die verwydering van produksiemiddele hulle 

vermoe om arbeid te weier verloor en 'n laer status beklee, sodat hulle selfs swakker as slawe behandel 

is.196 

2.8 Die vroegste arbeidswetgewing 

2.8. l Inleiding 

·Die verskillende regerings aan die Kaap het almal gepoog om die inboorlinge te beskerm teen bogenoemde 

arbeidsonderdrukkende metodes van die koloniste. Hierdie doelstelling is beperk deur elke regering se 

strewe na 'n ordelike en produktiewe samelewing. Laasgenoemde het ge1mpliseer dat elke persoon 'n 

werk sou he en dat daar geen rondlopery sou plaasvind wat tot diefstal aanleiding sou kon gee nie. 197 Die 

boere moes ook 'n stabiele arbeiderskorps he om in die ekonomiese behoeftes van die kolonie te voorsien. 

Om hierdie rede het die regering sommige van die arbeidsonderdrukkende maatreels van die koloniste 

gesanksioneer. Die gevolg was 'n dualisme in arbeidswetgewing. Aan die een kant is arbeiders beskerm 

teen uitbuitende praktyke en aan die ander kant is hulle gedwing om vir blankes te werk, soos hieronder 

aangetoon sal word. 

2.8.2 Arbeidswetgewing ingestel deur die Nederlandse regering 

Alhoewel daar vroeere wette was wat 'n invloed op arbeidstoestande gehad het, was die eerste wette wat 

getipeer kon word as arbeidswette vir vry arbeiders die wat onder kommissaris Maynier se bewind 
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R Elphick & V C Malherbe 'Die Khoisan tot 1828' in H Giliomee & R Elphick 'n Samelewing in Wording 
2de uitg (1990) 41. 

JS Marais The Cape Coloured People 1652-1937 (1990) 114. 

H Giliomee 'Die Oosgrens 1770-1812' in H Giliomee & R Elphick (reds) 'n Samelewing in Wording 2de 
uitg (1990) 465. 

H Giliomee 'Die Oosgrens 1770-1812' in H Giliomee & R Elphick (reds) 'n Samelewing in Wording 2de 
uitg (1990) 465. 
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aangeneem is. 198 

Die aanloop tot die eerste arbeidswetgewing was 'n opstand van boere in die Graaff-Reinet distrik in 

1799. 199 Die rede vir die opstand was ontevredenheid van die blankes omdat Khoikhoi toegelaat is in die 

kerk op Graaff-Reinet en omdat die Londense Sendinggenootskap volgens die boere besig was om die 

'Hottentotte' te kersten en dus op gelyke voet met die blankes te plaas.200 Khoikhoi plaasarbeiders van die 

Graaff-Reinet omgewing is opgeneem in die 'Hottentot-regiment' wat deur die Engelse regering gestuur 

is om die blanke opstand te onderdruk. Nadat die taak suksesvol afgehandel is, is die plaaswerkers se 

wapens deur die Engelse regering teruggeneem. Uit vrees dat hul gedwing gaan word om weer by boere 

in <liens te tree, het die plaaswerkers oor die grens gevlug. Die Khoikhoi plaaswerkers het met die Xhosas 

oorkant die grens kragte saamgesnoer. Omdat die Engelse regering die gevaar van so 'n alliansie vir die 

kolonie ingesien het, is besluit om die plaaswerkers se griewe aan te spreek.201 Die wetgewing was dus 

nie humanisties-gei"nspireerd nie, maar is ingestel weens die kragtige optrede van die plaaswerkers. 

In die eerste plek is aandag gegee aan die probleem dat daar nie meer grond vir die Khoikhoi beskikbaar 

was nie. Die uitvloeisel hiervan was die stigting van die sendingstasie Bethelsdorp waar Khoikhoi op hul 

eie kon boer onder toesig van eerwaarde van der Kemp.202 

In die tweede plek is aandag gegee aan Khoikhoi-griewe ten opsigte van arbeidstoestande op plase. 

Waamemende goewemeur Dundas het op 20 Februarie 1800 instruksies aan kommissaris Maynier gegee 

om dienskontrakte tussen boere en Khoikhoi by die Graaff-Reinet Drostdy te registreer.203 Kommissaris

generaal De Mist het die regulasie van Dundas oor die hele kolonie van toepassing gemaak en veldkomette 

uit die burgerkorps is gebruik vir die beediging van dienskontrakte van drie maande en langer. Die 

kontrakte moes op gedrukte vorms wees en moes bepalings bevat met betrekking tot die dienstyd sowel 
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Maynier was landdros en kommissaris vanaf 1793-1802 te Graaff-Reinet waar hy in botsing met die 
Koloniste gekom bet weens sy humanistiese ingesteldheid teenoor die inheemse bevolking (Sien in die 
algemeen J S Marais Maynier and the First Boer Republic Kaapstad: Maskew Miller (l 944). 

JS Marais The Cape Coloured People 1652-1937 (1968) 115. 

JS Marais The Cape Coloured People 1652-1937 (1968) 113. 

JS Marais The Cape Coloured People 1652-1937 (1968) 114. 

GM Theal Records of the Cape Colony Vol III (1900) 52-56. 

GM Theal Records of the Cape Colony Vol III (1900) 52-56. 
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as die ooreengekome loon en het werkgewers se tugtingsreg aan bande gele.204 

Met hierdie maatreels het die regenng wegbeweeg van die misbruike van die patemalistiese 

statusverhouding na 'n kontraktuele verhouding. Dit was egter nie die 'oop' kontraktuele verhouding wat 

in Engeland en Europa op 'n laissez faire-benadering neergekom het nie. Arbeiders was as gevolg van 

laasgenoemde benadering in 'n swakker posisie as met die statusverhouding, aangesien werkgewers die 

meeste mag gehad het en die bepalings van die kontrak (die sogenaamde prerogatiewe kontrak)205 in 'n 

groot mate kon dikteer. Die verval van die statusverhouding het meegebring dat werkgewers geen 

verpligtinge teenoor werknemers gehad het nie en hulle summier kon afdank. In die Kaapkolonie is die 

negatiewe gevolge van die kontraktuele verhouding vermy omdat die staat as 'n derde party by die kontrak 

betrokke was, deurdat die regte en verpligtinge van partye omskryf is. 206 

'n Plakkaat van 18 April 1803 van die Bataafse goewemeur de Salis, het skriftelike dienskontrakte 

voorgeskryfweens die 'verwydering tusschen de landbouwers en de Hottentotnatie.' Die 'verwydering' 

skryf de Salis toe aan boere wat nie die ooreengekome loon aan werkers wou betaal nie en boere wat 

werkers en hul familie weerhou het om te trek asofhulle die hoer se eiendom was.207 

2.8.3 Arbeidswetgewing ingestel deur die Britse regering 

Die Britte het die Kaap vir die tweede keer in 1806 beset. Arbeidswette deur hulle ingevoer het 'n 

pefinitiewe invloed op arbeidsverhoudings gehad, anders as vroeere wette wat nie deur die nodige 

gesagstrukture afgedwing is nie en eerder 'n gebaar van goedgesindheid was. 208 

Die eerste omvattende wetgewing onder Britse bewind wat arbeid van Khoikhoi gereel het, is vervat in 
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JS Marais The Cape Coloured People 1652-1937 (1968) 115. 

Philip Selznick Law, Society and Industrial Justice Herdruk 1969 uitg New York: Russel Sage Foundation 
(1980) 135. 

In die 20ste eeu het landbouwerkers se posisie verswak, omdat hulle toe uitgesluit is van arbeidswetgewing. 
Prerogatiewe kontrakte is met hulle gesluit omdat die staat nie namens hulle ingetree het nie en 'n /iassez 
faire-benadering teenoor arbeidsooreenkomste in die landbou gevolg is. (Sien Hoofstuk 2 par 3.5). 

Proklamasie van l November 1809 in S Naude (red) Kaapse Plakkaatboek 1803-1806 Deel VI Parow: Cape 
Times (1951) 24. 

JS Marais The Cape Coloured People 1652-1937 (1968) 116. 
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'n proklamasie van 1 November 1809 wat deur goewerneur Caledon uitgevaardig is.209 

In die voorwoord van Caledon se 'Hottentot proklamasie', stel hy dit duidelik wat die doel is. Die 

maatreels moes eerstens dien om Khoikhoi te beskerm en tweedens om hulle sover te kry om by boere in 

<liens te tree.210 Die regering wou die goeie gesindheid van beide die boere en die plaaswerkers in een stuk 

wetgewing verkry - vandaar die dualisme in die wet. Benewens die beskerming van die inboorlinge en 

die goedgesindheid van die boere, was 'n ordelike samelewing vir die Britte baie belangrik. Waar daar 

'n gevaar was dat die bestaande orde omvergewerp kon word, was die regering net bereid om tot 'n sekere 

punt te gaan om werkers se regte te beskerm. 

Aan die een kant het Caledon se proklamasie maatreels met betrekking tot geskrewe dienskontrakte en die 

beskerming van werkers bevat, en aan die antler kant weer paswette wat die bestaande orde gehandhaaf 

en boere van genoegsame arbeid verseker het. Die tweede doelstelling het veroorsaak dat die eerste nie 

volkome geslaag het nie, soos hieronder bespreek sal word. 

Die belangrikste bepalings van die Caledon-proklamasie lui soos volg: 211 

• Elke persoon moet 'n vaste verblyfplek he. Die vaste verblyfplek van elke persoon sal 

aangeteken word by die kantoor van die fiskaal of landdros. Om van een distrik na 'n antler te 

verhuis moet 'n persoon 'n sertifikaat van die fiskaal of landdros verkry, wat dan weer in die 

volgende distrik aan die fiskaal oflanddros getoon moet word wat dit weer eens moet aanteken. 

'n 'Hottentot' wat die bevel verontagsaam, sal skuldig wees aan landlopery. (Geen melding word 

gemaak van die posisie van blankes wat die bevel verontagsaam nie).212 

• Dienskontrakte van langer as een maand moet skriftelik wees en in triplikaat geregistreer word 

voor 'n fiskaal, veldkornet oflanddros. Die kontrak moet die volgende inligting bevat: Die name 

van die werkgewer en werknemer, die diensvoorwaardes, die loon, die tyd waarop betaling sal 

geskied en enige antler bepalings waarop partye ooreengekom het. Elkeen van die partye sal 'n 
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GM Thea) Records of the Cape Colony Vol VII (1900) 211. 

GM Thea) Records of the Cape Colony Vol VII (1900) 211. 

GM Thea! Records of the Cape Colony Vol VII (1900) 221-216. 

Hierdie bepaling is nie afgedwing teen blanke veeboere wat 'n nomadiese bestaan gevoer bet nie. (J S 
Marais The Cape Coloured People 1652-1937 (1968) 116). 
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getekende afskrif van die kontrak ontvang, terwyl die derde afskrif in besit van die kantoor van 

die landdros of veldkornet sal bly. 

• Geen kontrak sal geldig wees indien dit nie op die voorgeskrewe wyse geregistreer is nie. Indien 

'n kontrak nie geregistreer is nie en dit bewys word dat die 'Hottentot' onkundig omtrent die 

voorskrifte was en dat 'n dienskontrak wel bestaan, sal die kontrak bly staan tot voordeel van die 

'Hottentot' en sal laasgenoemde geregtig wees op alle voordele wat hom/haar sou toekom indien 

die dienskontrak behoorlik verly is. 

• Indien die werkgewer toestemming verleen dat die afhanklikes van 'n werknemer horn vergesel, 

is die werkgewer verplig om aan hulle ook 'the necessaries of life (lodging included)', te verskaf 

indien hy volgens kontrak verplig is om dit aan die werknemer te verskaf. In die geval waar die 

vrou of kinders ook by dieself de werkgewer in di ens tree, mo et aparte kontrakte vir hulle 

geregistreer word. 213 

• Op die dag wat die kontrak verstryk sal die werknemer vry wees om te vertrek met sy vrou, 

kinders, vee en enige ander eiendom. 'n Werkgewer wat sy dienskneg in die opsig verhinder, sal 

'n boete van 100 rijksdaalders betaal. Een derde van die bedrag sal betaal word aan die Hottentot 

wat deur die gedrag benadeel is, een derde sal aan die landdros gaan wat die saak verhoor en een 

derde aan die staat. 

• Indien die werkgewer die werknemer nie stiptelik betaal nie en die werknemer 'n klagte le, sal 

die saak verhoor word en indien die klagte geldig blyk te wees, sal die werkgewer die betrokke 

loon moet betaal en sal die werknemer nie verder aan die kontrak gebind wees nie.214 

• Indien die hof bevind dat 'n werknemer mishandel is, hoef 'n werker nie verder aan die kontrak 

uitvoering te gee nie. Die werkgewer kan tot 'n boete van tot 50 rijksdaalders gevonnis word. 

W aar emstige mishandeling plaasgevind het, is strafbepalingsnie deur die proklamasie gedek nie, 

maar deur die gemenereg. By sterfte van die werknemer, moet die werkgewer die werknemer se 

goedere oordra aan diegene wat volgens die reg daarop kan aanspraak maak en niks mag 

teruggehou word nie. 

• 'n Werkgewer mag nie 'n gedeelte van 'n werknemer se loon aftrek vir noodsaaklikhede wat 

tydens die duur van die dienskontrak verskaf is nie, tensy die waarde van sulke goedere by die 
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Hierdie bepaling is opgeneem in die Heer- en Diensbodewette wat later in die Kaap, Natal, Vrystaat en 
Transvaal van krag was. 

Die feit <lat werknemers in sulke omstandighede nie !anger aan die kontrak gebind sou wees nie, was 'n 
goeie afskrikmiddel, omdat arbeid skaars was. 
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voorsiening daarvan aan 'n veldkomet of wyksmeester bekend gemaak word en laasgenoemde 

die waarde van die goedere aanteken. Sterk drank word nie as lewensnoodsaaklikhede beskou 

me. 

• Indien daar aan die einde van 'n termyn bevind word dat die werkgewer meer aan die werknemer 

verskaf het as waarop in die kontrak ooreengekom is, sal die werkgewer nie op grond hiervan 

enige verdere aanspraak op die dienste van die werknemer of sy gesin he nie. Die werkgewer sal 

op die gewone wyse 'n eis by die landdroshof moet instel. 

• By verstryking van die kontrak van die werknemer mag sy vrou en kinders nie vir sekuriteit van 

skuld teruggehou word nie. 

• V oor ondertekening moet die beskermingsmaatreels in die wet vervat aan die Hottentot 

voorgelees word en indien dit blyk dat hy nie daarvan bewus was nie, sal die kontrak nietig wees, 

tensy dit tot die Hottentot se voordeel sou wees om dit in stand te hou. 

• Indien die werknemer sterf, sal sy vrou en kinders vry wees om te vertrek met al hul besittings, 

tensy die vrou en kinders persoonlik deur 'n aparte dienskontrak gebind is. 

• By die sterfte van 'n werknemer moet die werkgewer sy besittings gee aan persone wat volgens 

die wette van die kolonie op die erflating geregtig is. 

• In gevalle waar 'n werknemer sy kontrak verbreek, wat ook kan insluit dat hy sonder 'proper 

submission' optree, kan die landdros offiskaal beveel dat 'domestic correction' toegedien word. 

In geval van 'n emstiger oortreding kan sy loon deur die landdros gekonfiskeer word. 

• Waar die werknemer 'n misdaad pleeg is die strafreg, en nie die proklamasie nie, van toepassing. 

• 'Hottentotte' mag nie in diens geneem word sonder 'n ontslagsertifikaat van hul vorige 

werkgewer of die fiskaal, landdros of veldkomet wat toon dat sy kontraktyd uitgedien was nie. 

Indien die kontraktyd nie uitgedien was nie, moet die sertifikaat meld dat die werk met behoorlike 

toestemming verlaat is. Iemand wat 'n 'Hottentot' sonder so 'n sertifikaat in diens neem, sal 'n 

boete van 100 rijksdaalders moet betaal.215 

• Enigiemand wat 'n 'Hottentot' teekom, kan horn om sy pas vra. Ashy die plaas wil verlaat, het 

hy 'n pas van die hoer nodig. Indien hy die veldkometskap wil verlaat is 'n permit van die 

veldkomet nodig en om die landdrosdistrik te verlaat, 'n permit van die landdros. Indien hy nie 

so 'n pas het nie, kan hy deur enigiemand na 'n geregsdienaar gebring word. 

• Een 'Hottentot' van elke huis of plaas in die wyk moes by 'n byeenkoms deur die landdros 

215 Hierdie bepaling was tot groot nadeel van plaasarbeiders omdat hul werkgewer kon weier om hulle van so 
'n ontslagsertifikaat te voorsien. 
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ingelig word oor die voile implikasies van die proklamasie. 

Die belang van Caledon se proklamasie le in die detail wat vir arbeidskontrakte voorgeskryf is. Beide die 

passtelsel en registrasie van kontrakte is reeds voorheen toegepas. 216 Die proklamasie is deur onder andere 

Bird, 'n koloniale amptenaar as die Magna Carta vir die 'Hottentotte' bestempel.217 Die eretitel kon wel 

gegee word aan die deel wat handel oor die vereistes vir arbeidskontrakte en maatreels wat Khoikhoi 

beskerm het teen arbitrere optrede van koloniste, maar wat betref die pasmaatreels (paragraaf 1, 16 en 17) 

en strafmaatreels vir kontrakbreuk is vry werkers in dieselfde posisie as slawe geplaas. Hulle 

bewegingsvryheid is aan bande gele en hulle is effektief aan een plaas gebind.218 Die goeie gevolg wat die 

streng bepalings met betrekking tot kontrakte sou kon gehad het, is in 'n groot mate geneutraliseer deur 

die maatreels ten opsigte van passe en kontrakbreuk en ook die inboekstelsel wat deur Cradock in 1812 

heringestel is. 

Die 'Caledon-arbeidswette' is skerp gekritiseer deur sendelinge soos John Philip en ook deur 'n 

Kommissie van Ondersoek van die Britse regering in 1823.219 Kritici het daarop gewys dat die passtelsel 

Hottentotte in boere se di ens ingedwing het en dat lone laag gehou is deurdat werkers ge1mmobiliseer is. 220 

Geskiedskrywers soos Theal was weer van mening dat Caledon se proklamasie die Hottentotte van 'utter 

destruction' gered het.221 

Een van die probleme met Caledon se proklamasie was dat veldkomette wat self boere was, dit moes 

toepas. Hui simpatie het outomaties by werkgewers gele en nie by werknemers nie. Hulle moes 
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Slawe is reeds in 1760 verplig om 'n paste dra indien hulle deur hul meester gestuur is. (GM Thea! Records 
of the Cape Colony Vol IX (1908) 157). 'Hottentotte' is in 1797 deur die Swellendamse Raad van 
Landdroste en Heemrade verplig om passe te dra as hulle in die land rondbeweeg. Registrasie van kontrakte 
is reeds deur Dundas beveel. (JS Marais The Cape Coloured People (1968) 115 en 117). 

W Bird State of the Cape of Good Hope in 1822 faksimilee herdruk Kaapstad: C Struik (1966) 6. Bird 
beskou die proklamasie as 'n maatreel wat die 'Hottentotte' van wrede behandeling en uitwissing as ras 
gered bet. 

WM MacMillan The Cape Colour Question Londen: Faber & Guger (1927) 164-165. MacMillan veroordeel 
die Caledon-proklamasie weens die pasregulasies, in ooreenstemming met die kritiek van die sendeling John 
Philip. 

JS Marais The Cape Coloured People 1652-1937 (1968) 121. 

WM MacMillan The Cape Colour Question (1927) 165. 

Soos aangehaal deur JS Marais The Cape Coloured People 1652-1937 (1968) 122. Marais is self van 
mening dat die wette 'n verbetering in die posisie van die Khoikhoi teweeggebring bet. 
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arbeidskontrakte registreer, passe aan 'Hottentotte' uitreik en klagtes van werkgewers en werknemers 

aanteken. Dub be le standaarde is deur die veldkomette toegepas, aangesien werkgewers hul werkers langer 

as die ooreengekome tyd in <liens gehou het en dit deur veldkomette gekondoneer is. Die dra van passe, 

aan die antler kant, is baie streng deur veldkomette afgedwing.222 

Veral plaaswerkers is die swaarste getref deur die paswette. Selfs mi die uitdiening van die kontraktyd en 

mi verkryging van 'n ontslagsertifikaat, was die pas net geldig vir die spesifieke veldkometskap en die 

veldkomet kon beslis vir hoe lank so 'n pas geldig was. Dikwels moes die plaasarbeider dan binne drie 

dae 'n antler werkgewer kry. Met plase wat ver uitmekaar was en 'n beperkte aantal plase in elke 

veldkometskap, kon veldkomette en landdroste 'n effektiewe monopolie op arbeid in hulle distrik 

verkry. 223 Die wyse waarop Caledon se arbeidswette geadministreer is, het die lofwaardige oogmerke met 

sommige van die bepalings in die wiele gery. 

Theal som die werking van die proklamasie soos volg op: 'GraafCaledon vaardigde een proklamatie uit 

die de Hottentotten in de kolonie van hun slechts in naam bestaande zelfregering beroofde, die hen onder 

de Europese wet stelde, en aan hun rondswerven door't land paal en perk stelde' .224 

Die tweede belangrike stuk arbeidswetgewing onder Britse bewind was die herinstelling van die 

inboekstelsel deur goewerneur Cradock op 23 April 1812.225 Dit is nog moeiliker om hierdie stuk 

wetgewing te regverdig as die Caledon-arbeidskode. 

Die wetgewing is reeds onder die inboekstelsel hierbo bespreek. Die effek van die wetgewing was om' 

kinderarbeid in die vorm van slawerny te wettig. Die enigste positiewe uitwerking van die Wet is cfat 

rekord gehou is van inboekelinge en dat die wet vereis dat die werkgewer 'n menslike persoon moet 

wees. Omdat ouers nie die plaas sou verlaat waar hul kinders werksaam was nie,226 het die wettiging 

van die inboekstelsel, saam met die pasmaatreels en die kriminalisering van kontrakbreuk wat deur 

222 JS Marais The Cape Coloured People 1652-1937 (1968) 124-125. 

223 WM MacMillan The Cape Colour Question (1927) 164-165. 

224 GM Thea] Geschiedenis van Zuid-Afrika 4de uitg (1910) 204. 

225 GM Thea! Records of the Cape Colony Vol VIII (1901) 384. 

226 W M MacMillan The Cape Colour Question (1927) 168. 
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Caledon ingestel is, 'n gebonde arbeidsmag verseker. 

In 1819 het goewemeur Somerset verorden dat 'Hottentot'-kinders wat onbeskermd gelaat is weens die 

dood van hul ouers of 'n ander oorsaak, tot met hul agtiende jaar aan blankes uitgeboek moes word. 227 

Hierdie proklamasie was volgens die bewoording ingestel daarop om 'n heenkome aan verwaarloosde 

kinders te hied, eerder as om arbeiders aan boere te verskaf. 

Omdat die skeidslyn tussen werkgewer en werknemer ooreengestem het met die skeidslyn tussen wit en 

swart, was <lit uiteindelik slegs vir die Britse regering nodig om beperkende maatreels teen swartes in te 

stel ten einde van 'n konstante arbeidsmag verseker te wees. Caledon se wetgewing was dan ook bekend 

as die 'Hottentot-kode' en net op swartes van toepassing. Die inboekstelsel van Cradock, aangevul deur 

die maatreels van Somerset, was ook net op 'Hottentot' -kinders van toepassing en 'n voortsetting van 

dieselfde arbeidsbeleid. 

2.9 Die invloed van die sendelinge en humaniste op arbeidsverhoudinge 

Buitelandse sendelinge en humaniste het gedurende die jare 1820-1845 'n belangrike invloed op Suid

Afrikaanse arbeidsverhoudinge uitgeoefen. Sendelinge wat gedurende hierdie tyd na Suid-Afrika gekom 

het, het onder die slawe, die Khoikhoi en swartmense gewerk en het dikwels as kampvegters en segsmanne 

vir hierdie persone opgetree. 228 

pie koloniste was die sendelinge nie altyd goedgesind nie. Hulle het die sendelinge verwyt dat hulle 

Cliristene en wit koloniste gelykstel met 'heidene', <lit wil se swartes.229 Die koloniste se siening oor die 

kerstening van slawe en Khoikhoi was nie altyd positief nie. As slawe gedoop is, kon hulle hul vryheid 

koop en <lit kon tot nadeel van die eienaar strek. 230 
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G M Thea} Records of the Cape Colony Vol XII (1920) 249-50. 

H Giliomee 'Die Oosgrens 1770-1812' in H Giliomee & R Elphick (reds) 'n Samelewing in Wording 2de 
uitg (1990) 466. 

H Giliomee 'Die Oosgrens 1770-1812' in H Giliomee & R Elphick (reds) 'n Same/ewing in Wording 2de 
uitg (1990) 466. 

W Bird State of the Cape of Good Hope in 1822 Herdruk (1966) 349. Baie slawe het hulle as gevolg van 
hierdie houding van koloniste tot die Mohammedaanse geloof gewend, soos vroeer aangetoon is. 
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Van der Kemp en Read se administrasie van Bethelsdorp het hulle ook die argwaan van die boere op die 

hals gehaal. Khoikhoi is toegelaat om hier te woon sonder om te werk en die sendelinge het volkome met 

hulle geassosieer.231 Boere het gekla dat die sendingstasie hulle van hul werkers ontneem en dat dit as 

afspringplek en toevlugsoord vir veediewe <lien. Die sendingstasies was nie die gerieflike reservoirs van 

arbeid soos die boere verwag het nie. Sendelinge is daarvan beskuldig dat hulle die Khoikhoi lui, 

ongedissiplineerd en opstandig maak en dat hulle dan nie wou werk nie.232 

Die bekendste kampvegter vir inboorlingregte was John Philip van die Londense Sendinggenootskap. 

Soos hierbo aangetoon, het Philip nie saamgestem met die bepalings van die arbeidswette van Cradock 

en Caledon nie. Philip het die Kaapse owerheid omseil en direkte vertoe aan die Britse regering gerig om 

die lot van die inboorlinge te verbeter.233 Die arbeidswette van Cradock en Caledon is skerp deur Philip 

gekritiseer omdat die wette veroorsaak het dat 'the Khoisan are condemned to a perpetual state of 

servitude'. 234 

2.9.1 Die Rondgaande Hof 

Weens die vertoe van sendelinge is die Rondgaande Hof op 23 September 1812 ingestel om veral klagtes 

van Khoikhoi teen blankes te ondersoek. 235 Met 'n rondgaande hof is gepoog om die probleem van afstand 

na die hof, wat veroorsaak het dat inboorlinge nie hul regte kon uitoefen nie, die hoof te bi ed. Een van die 

afdelings van die hof, die 'Swarte Omgang' was berug onder die boere omdat hulle dit heeltemal 

onaanvaarbaar gevind het dat die hof in sekere gevalle die getuienis van 'n swart persoon kon aanvaar bo 

die getuienis van 'n blanke. Sittings van die hofhet gelei tot skuldigbevindings en vonnisse wat aan veral 

boere opgele is vir die mishandeling van hul plaaswerkers. In baie gevalle is koloniste egter ook 

vrygespreek. 236 
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In een spesifieke insident is Freek Bezuidenhout gedagvaar om voor die Rondgaande Hof te verskyn in 

verband met die weiering om 'n plaaswerker met sy vee te laat trek en die aanranding van die werker. 

Bezuidenhout het geweier om voor die hof te verskyn en toe hy horn tydens inhegtenisname verset het, 

is hy doodgeskiet. Sy broer Hans wou wraak neem en het saam met ander koloniste 'n mislukte alliansie 

met die Xhosas gevorm. Vyf van die leiers van die rebellie is ter dood veroordeel. Hulle is by Slagtersnek 

in die openbaar tereggestel en het martelaarstatus verkry. Die tereggesteldes was nie van die room van 

die koloniste nie, maar is deur die insident deur sommiges tot helde verhef en die insident is as politieke 

wapen teen die Eng else regering gebruik. 237 

Die Slagtersnekrebellie word deur Marais gesien as 'nothing else than the resistance of certain colonists 

to the new conception of justice, which was gradually becoming effective. ' 238 

2.9.2 Ordonnansie 50 van 1828 

Seker die kroon op die arbeid van die sendelinge in Suid-Afrika wat die lot van die inboorlinge probeer 

verbeter het, was die daarstelling van Ordonnansie 50 van 1828239 wat uitgebreide beskerming aan die 

inheemse bevolking verleen het. Die Ordonnansie was ook die hoogtepunt van die filantropiese 

beweging ten gunste van die 'Hottentot' in Engeland. 

Omdat hy die koloniste nie vertrou het nie, het Philip verdere vertoe direk aan die Britse regering gerig 

en op grond daarvan is Ordonnansie 50 op Januarie 1829 deur die Imperiale Regering bekragtig met die 

addisionele bepaling dat dit slegs met die verlof van die Imperiale Regering gewysig of herroep sou kon 

word.240 

Die aanhef van die Ordonnansie lui as volg: 'Ordinance for improving the condition of Hottentots and 

other free Persons of colour at the Cape of Good Hope, and for consolidating and amending the Laws 

affecting those Persons. ' 
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Die eerste drie klousules van Ordonnansie 50 het inboorlinge vrygemaak van beperkende en 

diskriminerende wette soos paswette wat net op hulle van toepassing was en het hulle, wat hul 

bewegingsvryheid betref, op gelyke voet met blankes gestel. Die orige klousules het die verhouding tussen 

werkgewer en werknemer gereel. Die bepalings van die Caledonproklamasie met betrekking tot die 

registrasie van dienskontrakte, die beskerming van werkers teen hul werkgewers,asook straf vir fouterende 

werkers is in Ordonnansie 50 opgeneem. Veranderinge was grootliks tot voordeel van die werknemer, 

soos dat geen dienskontrak vir die duur van !anger as 'n jaar gesluit kon word nie. Alle kontrakte 

aangegaan vir !anger as 'n maand, moes by 'n kl erk of vrederegter beskryf word en selfs in so 'n geval kon 

dit hoogstens vir een jaar geldig wees. Landdroste se magte om lyfstraf toe te <lien, is ook van hul 

opvolgers, die magistrate weggeneem. 

Deur Ordonnansie 50 is die diensheer van veel van die voorregte onder die inboekstelsel ontneem. Kinders 

kon nou nie meer outomaties ingeboek word nie, maar kon slegs deur hul ouers ingeboek word en dan net 

vir sewe jaar. Seuns kon tot hul 18de jaar en meisies tot hul 16de jaar ingeboek word. Die belangrikste 

bepalings van Ordonnansie 50 word hieronder uiteengesit: 

• Ordonnansies en proklamasies met betrekking tot die dra van passe en landlopery is herroep en 

Khoikhoi en vry swartes (nie slawe nie) kan weer soos blankes vry rondbeweeg. 

• 'Hottentotte' mag nie gemolesteer word op die voorwendsel dat hul landlopers is of 'n antler 

misdaad gepleeg het nie. Daar mag nie van hulle verwag word om dwangarbeid te verrig nie. 

• 'Hottentotte' en antler vry swartes kan wettiglik grond koop en besit.241 

• 'n Ongeskrewe dienskontrak sal net vir een maand geldig wees. 

• Indien partye begerig is om die kontrak vir 'n !anger tydperk aan te gaan, moet die kontrak voor 

'n geregsdienaar onderteken word. So 'n kontrak sal nie !anger as 12 maande geldig wees nie. 

Indien dit nie uitdruklik uitgesluit is nie, moet die werkgewer aan die werknemer huisvesting en 

voedsel van 'n goeie kwaliteit verskaf. Drank en tabak mag nie as deel van die werknemer se 

loon aan 'n werknemer verskaf word nie. Goedere of vee van 'n werknemer mag onder geen 

voorwendsel by die einde van 'n kontrak teruggehou word nie. 

• Die kontrak moet in triplikaat voltooi word, elke party moet 'n afskrif ontvang en een afskrif 

241 Alhoewel daar nooit 'n amptelike verbod op besit en koop van grond was nie, bet baie min Khoikhoi aan 
die begin van die 19de eeu nog grond besit (R Elphick & V C Malherbe 'Die Khoisan tot 1828' in H 
Giliomee & R Elphick (reds) 'n Samelewing in Wording 2de uitg (1990) 41. 
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moet by die kantoor van die vrederegter van die distrik geliasseer word.242 

• As 'n werknemer 'n klagte indien dat sy loon nie betaal word nie en dit bevind word dat die loon 

nie vasgestel is nie, kan die voorsittende beampte of landdros die loon op die vlak vasstel wat 

normaalweg in die distrik betaal word. Indien die werkgewer beweer dat deel van die loon as in 

natura-vergoeding verskaf is, moet 'n onafhanklike, bevoegde getuie dit onder eed bevestig. 

• Die vrou van 'n werknemerwat ook in <liens getree het, moet self'n afsonderlike kontrak met die 

werkgewer aangaan. Ouers kan namens kinders onder 18 'n ooreenkoms met die werkgewer 

aangaan om, saam met hul eie <liens, ook die dienste van hul kinders te bekom. Die name en 

ouderdomme van die kinders moet duidelik gespesifiseer word. Die werkgewer het egter geen 

aanspraak op die dienste van die kinders nadat die ouers se dienstydperk tot 'n einde geloop het 

nie, selfs al is hul gebore terwyl hul ouers in <liens was of al het die werkgewer verblyfplek en 

voedsel aan sodanige kinders verskaf. 'n Werkgewer wat kinders onwettig aanhou, sal 20 

sjielings per maand moet betaal vir die tydperk wat die kind aangehou is. Die kinders sal by 

skuldigbevinding van sodanige werkgewer onmiddellik aan hul ouers teruggegee word, of deur 

die hof ingeboek word by 'n 'respectable inhabitant'. Meisies kan tot hul 16de en seuns tot hul 

18de jaar ingeboek word.243 

• By die dood van 'n werknemer, sal die kontrak met betrekking tot sy vrou en kinders tot 'n einde 

kom en sal hulle vry wees om die perseel van die werkgewer te verlaat. 

• 'n Werknemer mag sy kinders op die perseel hou waar hy werk sonder dat hy dienskontrakte vir 

die kinders aangaan. Die kinders se name moet ook in die dienskontrak verskyn en die 

werkgewer is nie gemagtig om hulle arbeid op te eis net omdat hulle op sy perseel woon nie.244 

• Enige 'Hottentot' ofvry swarte wat 18 jaar oud is kan 'n dienskontrak aangaan. 

• Enige 'Hottentot' of vry swarte kan sy kinders inboek vir 'n periode van hoogstens sewe jaar, of 

tot die kind 18 is ashy manlik is of 16 jaar in die geval van 'n meisie. Met inboekkontrakte moet 

dieselfde prosedure as met dienskontrakte gevolg word.245 

• Die werkgewer op wie se perseel 'n kind wees gelaat word, moet die kind aan die naaste 
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Baie van die prosessuele aspekte van kontraksluiting van die Caledon-proklamasie van 1809 is behou. 

Magte aan werkgewers verleen deur die Cradock-proklamasie van 1812 met betrekking tot inboeking is 
hierdeur baie ingekort. 

Hierdie bepaling ondervang koloniste se argument dat hulle geregtig is op die kinders se arbeid omdat hulle 
die kinders vir 'n aantal jare onderhou het. 

Die vroegste bepalings met betrekking tot inboeking het ingehou dat seuns outomaties tot hul 25ste jaar vir 
'n werkgewer wat horn tot sy agste jaar onderhou het, moes werk. 
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geregsdienaar besorg. 

• Sodanige kinders moet in 'n plek van veiligheid aangehou word en kan ingeboek word, verkieslik 

by hul naaste familie. 

• Kinders wat onder vorige proklamasies en ordonnansies ingeboek en mishandel is, moet aan hul 

ouers of naaste familie terugbesorg word. 

• Dit is 'n werkgewer se plig om aan die naaste veldkomet kennis te gee van geboortes en sterftes 

op sy perseel. By versuim sal hy 'n boete betaal.246 

• Geskille tussen werkgewers en werknemers sal in die landdroshof van die distrik waar die 

werkgewer se perseel is, verhoor word. Die werkgewer kan gedagvaar word om voor die hof te 

verskyn. 

• lndien die werknemer skuldig bevind word aan wangedrag, kan gevangenisstraf, selfs met harde

arbeid vir nie !anger as 'n maand nie, aan die werknemer opgele word, sy loon of dee! van sy loon 

kan verbeurd verklaar word, of hy kan met die toestemming van sy werkgewer ontslaan word. 

• Indien 'n klagte van 'n werknemer met betrekking tot mishandeling of weerhouding van lone deur 

'n regsprekende beampte as waar bevind word, kan die beampte die werknemer vrystel van sy 

verpligtinge onder die kontrak en beveel dat die loon wat aan horn verskuldig is deur die 

werkgewer betaal moet word. Die werknemer kan by 'n bevoegde hof 'n eis vir skadevergoeding 

weens beserings instel. 

• Indien die werkgewer nie in staat is om te betaal nie, kan op sy/haar besittings beslag gele word 

en kan dit in eksekusie verkoop word om die agterstallige loon te delg. 247 

• lndien die werknemer die klaer is en geen regskostes kan betaal nie, kan dit horn kwytgeskeld 

word. Indien bevind word dat die klagte van die werknemer kwaadwillig en onwaar is, kan 

die werknemer gevonnis word tot gevangenisstraf met harde-arbeid vir nie langer as 14 dae 

nie. 24s 
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Deur kontrole oor geboortes en sterftes is gepoog om onnatuurlike sterftes van werknemers weens 
mishandeling en kinders se onwettige aanhouding na hul l 6de of l 8de jaar, aan die Jig te bring. 

Alhoewel die Ordonnansie sy tyd ver vooruit was, is hier nog steeds diskriminasie aangesien nie vir 
tronkstraf aan werkgewers voorsiening gemaak is nie. 

Geen stratbepaling bestaan vir werkgewers wat valse getuienis aanbied nie. 
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2.9.2.1 Die gevolge van Ordonnansie 50 

W erkgewers was ontevrede omdat die pligte van die arbeider vaag omskryf is en daar nie voorsiening 

gemaak is vir optrede deur die werkgewer self by die versuim van pligte deur die werknemer nie. 249 

Die voorspelbare gevolge van Ordonnansie 50 was dat boere 'n groot arbeidstekort ondervind het. 250 

Deurdat paswette en wette teen landlopery opgehef is, was Khoikhoi en ander vry swartes me meer 

verplig om 'n vaste woonplek te he nie en dus nie verplig om by iemand in <liens te wees nie. Daar was 

skattings <lat uit 'n totaal van 32 000 vry swartes in die Kaapkolonie daar 8 000 - 10 000 van die persone 

rondgeswerfhet wat geen vaste werk gehad het nie.251 

Deur die passtelsel afte skaf is veldkomette wat die 'polisiestelsel' van die Kaapkolonie bedryfhet, van 

hul mag ontneem.252 Landlopery het veediefstal en plundery in die hand gewerk. Boere het gekla oor die 

ver afstande wat hulle na die naaste landdroskantoor moes afle om dienskontrakte te registreer. Die gevolg 

was <lat mondelinge kontrakte van een maand meer dikwels gebruik is. Kontrakbreuk het dus nie onder 

die aandag van die howe gekom nie.253 Deurdat die boer nie meer die arbeider vir oortredings kon straf 

nie en klagters voor die landdros, wat twee of drie dagreise ver was, gele moes word, was werkgewers van 

mening dat hul gesag ondermyn is. Hulle het geargumenteer <lat baie tyd vermors word en hul families 

nie veilig was terwyl hulle weg was na die landdroskantoor nie.254 

Deur Ordonnansie 50 is die bestaande magsbalans tussen hoer en arbeider versteur. Paswette wat 

: Yoorheen op swartes van toepassing was en hulle gedwing het om altyd by iemand in <liens te wees, het 

nou verval en as 'n teenreaksie teen al die jare van 'slawemy' het hulle die plase in groot getalle verlaat.255 
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Wat die status van swartes en daannee saam, plaaswerkers betref, kan Ordonnansie 50 as 'n landmerk in 

die Suid-Afrikaanse geskiedenis gesien word. Vir die wit gemeenskap, veral vir die hoer, was die vryheid 

van swartes egter 'n ramp. Die blankes se sosio-ekonomiese struktuur het op die gebondenheid van 

swartes berus, hetsy deur slawerny, paswette of die inboekstelsel. Kortom: dit het op gedwonge arbeid 

berus.256 Ordonnansie 50 is hoofsaaklik tweeggebring deur die optrede van die sendeling Philip. Die feit 

dat hy direk met die Britse regering onderhandel het en die Kaapse Regering gesystap het, het horn die 

kritiek op die hals gehaal dat daar van buite af 'n toestand op die land afgedwing is waarvoor die 

gemeenskap nie gereed was nie.257 Wat menseregte betrefwas die Ordonnansie lofwaardig en sy tyd ver 

vooruit. Die gevolg was egter dat 'n onstabiele gemeenskap geskep is. Wat ookal die kritiek teen die 

dualisme van die Caledon-proklamasie, het dit tog stabiliteit in die hand gewerk en terselfdetyd 

beskerming (alhoewel beperk) aan werkers gebied. Dit blyk dat die oorgang van 'n statusverhouding na 

'n posisie van vrye kontraktering onder Ordonnansie 50 te vinnig geskied het, iets wat die samelewing nie 

kon hanteer nie. 

Die koloniste het probeer om 'n wet teen landlopery ingestel te kry, sodat weer aan die arbeidsbehoeftes 

van boere voldoen kon word en sodat veediefstal stopgesit kon word. In 1834 het die Wetgewende Raad 

aan die Kaap 'n konsep 'Vagrancy Law' opgestel. 'n Persoon sou hiervolgens in hegtenis geneem kon 

word slegs op grond van landlopery, al is geen misdaad gepleeg nie. Die sendeling Philip en sekere 

filantrope het teen die maatreel geprotesteer en dit het nie goedkeuring verkry nie, omdat die gety van 

humanisme op daardie stadium in Engeland nog sterk was.258 

2.10 Vrystelling van die slawe 

Die golf van humanisme wat gelei het tot Ordonnansie 50, het ook gelei tot die Britse Wet No 73 van 

1833, waardeur slawe deur die hele Britse koloniale ryk vrygestel is. Die weg vir die vrystelling van slawe 
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is reeds gebaan met die verbod op handel op slawe van 1807.259 Voormalige slawe moes nog vir 'n 

tydperk van vier jaar as vakleerlinge of 'apprentices'vir hul eertydse werkgewers werk.260 Die slawe aan 

die Kaap, asook die 1464 slawekinders wat inboekelinge by boere was, het hulle volle vryheid op 1 

Desember 1838 gekry. 

Ordonnansie 50 en die vrystelling van slawe het ingrypende sosio-ekonomiese gevolge vir die 

Kaapkolonie gehad. 'n Assimilasie-proses wat reeds voor hierdie wette ver gevorder was, het tot gevolg 

gehad dat Khoikhoi, vrygestelde slawe en ander inheemse groepe nou vinniger versmelt het tot een 

homogene groep wat losweg 'Hottentotte' en later Kaapse kleurlinge genoem is.261 Polarisering tussen 

swart en wit het egter verskerp.262 

Baie vrygestelde slawe het die plase op 1 Desember 1838 verlaat om na dorpe soos Stellenbosch en Paarl 

of na sendingstasies te vertrek. Sommige is na Katrivier en ander nedersettings om selfstandig te boer. 263 

Ander oud-slawe en swartes op sendingstasies wou alleenlik in oestyd werk as die lone hoog was. 264 Boere 

het onmiddellik na die vrystelling van slawe gebuk gegaan onder 'n arbeidstekort omdat <lit in die middel 

van die oestyd was.265 Die gevolg was <lat lone gestyg het.266 Boere het dikwels alleen gewerk, slegs met 

hul kinders as hulp,267 sodat produksie afgeneem het in die jare net na die vrystelling van slawe.268 
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Plaaswerkers wat wel gewillig was om te kom werk, wou nie kontrakte van langer as 'n maand sluit nie, 

in teenstelling met jaarlikse kontrake soos vroeer die gebruik was. Dikwels is selfs hierdie kort tydperk 

nie voltooi nie.269 Dagloners het later die reel geword op plase in Wes-Kaapland. Boere moes selfs sover 

gaan om lone vooruit te betaal. Baie van hulle het verliese gely weens arbeiders wat nie opgedaag het nie. 

Die gebruiklike drankvoorsiening aan arbeiders is verhoog om hul dienste te bekom. Die werkgewers wat 

die meeste drank voorsien het, het die meeste arbeiders bekom.270 Aan arbeiders is ook grond gegee om 

hul vee te laat wei ten einde hul dienste te behou.271 

Boere het noodgedwonge teruggeval op hul ou metodes om arbeiders op die plaas te hou, soos die 

dopstelsel, die terughou van die arbeider se vee en weiering om arbeiders te laat trek weens skuld. 272 Die 

metodes kon nogtans nie genoegsame arbeid verseker nie. Hoer lone en byvoordele soos weiding van 

diere was egter positiewe uitvloeisels van die emansipasie van slawe. 273 

2.11 Heer- en Diensbodewetgewing 

Sir George Napier het tienjaar na die instelling van Ordonnansie 50 besluit om maatreels in te stel om die 

arbeidsituasie te reguleer, omdat daar vele probleme op die terrein bestaan het. Toe die 'Master and 

Servants Ordinance', No 1 van 1841274 deur die Wetgewende Vergadering aan die Kaap aanvaar is om 

arbeidstekorte en landlopery die hoof te bied, was daar nie veel teenstand nie, omdat filantropisme sy 

hoogtepunt in die derde dekade van die 19de eeu bereik en daama in Europa en Engeland begin taan het. 
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Making of Labour Law in Europe: A Comparative Study of Nine Countries up to 1945 Londen: Mansell 
(1986) 34.) 

W Harding (red) Cape Proclamations & Ordinances Vol III (1845) 244. Die Wet is deur 'n 'Ordinance in 
Council' van 1842 bekragtig. 
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Hoofstuk 1 van Ordonnansie 1 van 1841 het die bepalings van Ordonnansie 50 herroep ten spyte daarvan 

dat dit verskans was. 275 Die nu we Ordonnansie van 1841 was veronderstel om in ruil vir die herroeping 

van Ordonnansie 50 die bepalings van laasgenoemde in te sluit. Heelwat van die beskermende bepalings 

is egter uitgelaat. Napier het as regverdiging vir die weglating van beskermingsmaatreels vir 

'Hottentotte', aangevoer dat maatreels wat spesifiek op hulle van toepassing sou wees, hulle altyd 

minderwaardige en aparte mense sou hou. Die nuwe Ordonnansie van 1841 sou volgens Napier al die 

noodsaaklike bepalings van Ordonnansie 50 behou. 276 Dit is egter nie gedoen nie. Die Ordonnansie 50-

bepaling wat swartes se bewegingsvryheid gewaarborg het en waarin verbied is dat swartes gestraf word 

vir blote leegleery of rondlopery, is weggelaat. Ordonnansie 1 van 1841 was 'kleurblind' in die sin dat 

daar nie na blank of swart verwys is nie, maar slegs na here en diensbodes. Maatreels teen oortredende 

diensbodes was streng en omdat feitlik alle diensbodes swart was en alle here blank was, was swartes 

tog in 'n ongunstige posisie na aanvaarding van die Ordonnansie. Oenskynlik nie-diskriminerende 

wetgewing het tog die oorheersing van die wit ras versterk. 277 

Diensbodes of 'servants' het ingesluit 'any person employed for hire, wages or other remuneration to 

perform any handicraft or other bodily labour in agriculture or manufacturers, or in domestic service, or 

as a boatman, porter or other occupations of a like nature.' Plaaswerkers was dus by die wet ingesluit. 

Die eerste drie klousules van Ordonnansie 50 wat diskriminerende landloper- en paswette en gedwonge 

arbeid vir Khoikhoi en vry swartes verbied het en wat hul gelykgestel het met die koloniste, asook die 

bevestiging van hul reg om grond te koop en te besit, het nou weggeval. 

Sommige van die beskermende bepalings van Ordonnansie 50 wat oorgeneem is uit Caledon se 

proklamasie van 1809, soos die registrasie van kontrakte van langer as een maand, is ook uit die 'Master 

and Servants Ordinance' weggelaat. Die 1841-0rdonnansie het die tydperk waarvoor 'n mondelinge 

kontrak geldig sou wees, van een maand na eenjaar verleng.278 Die maksimum-duur van 'n skriftelike 
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276 

277 

278 

Ordonnansie 50 kon volgens die bewoording van die Ordonnansie self slegs deur die Imperiale Regering 
herroep word. (W Harding (red) The Cape of Good Hope Government Proclamations 1806-1838 Vol I 
(1838) 471. 

J S Marais The Cape Coloured People 165 2-19 3 7 (1968) 20 I. Die term kwasi-diskriminerende wetgewing 
word deur Marais vir hierdie tipe 'kleurblinde' wetgewing gebruik. 

C Bundy 'The Abolition of the Master and Servants Act' (1974) 2 SALB 38. 

Hoofstuk II par 3 van die Ordonnansie. 
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kontrak is van een jaar, soos in Ordonnansie 50, na drie jaar verleng indien dit voor 'n landdros geteken 

is. Geskrewe kontrakte wat nie voor 'n landdros geteken is nie, sou ook net een maand lank geldig 

wees. Die langer geldigheidsperiodes vir kontrakte was tot nadeel van plaaswerkers wat aan 'n plaas 

gebonde was vir die duur van die kontrak. 

Landdroste kon nou slegs 14 dae tronkstraf ople, in plaas van die een maand wat deur die Ordonnansie 

50 toegelaat is. Werkgewers is verbied om lone wat volgens kontrak in kontant uitbetaal moes word 

in natura uit te betaal en moes die werknemer en sy gesin van huisvesting en voedsel voorsien. So is 

die gees van sommige van die bepalings van Ordonnansie 50 behou. 279 Die 1841-0rdonnansie was baie 

meer uitgebreid as Ordonnansie 50 en het maatreels bevat wat streng gesproke nie gehoort het by 'n wet 

wat arbeidsverhoudinge reel nie. 280 

Dieselfde beperkings op die werk en inboeking van kinders wat in Ordonnansie 50 voorgekom het, is 

ook in Ordonnansie 1 van 1841 oorgeneem. 281 Dieselfde bepaling dat die kontrak van die vrou en 

kinders een maand na die werknemer se dood verstryk, is in die Ordonnansie van 1841 opgeneem. 

Die inboekstelsel is egter weer uitgebrei deurdat kinders deur ouers of voogde tot hul 21ste jaar 

ingeboek kon word. 'n Nuwigheid is dat kinders nie na hul 16de jaar vir werk in die landbou ingeboek 

kon word nie. 282 Kontrakte vir inboekelinge moet hul loon, klere en ander voordele vermeld.283 

lnboorlinge kan nie teen hulle sin uit die distrik verwyder word waar die kontrak aangegaan is nie. 

Vereistes van kennisgewing vir die beeindiging van <liens word ook deur die wet ingestel. In die geval 

van 'n kontrak langer as een maand moes kennis minstens 'n maand voor beeindiging van <liens gegee 
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283 

Hoofstuk II par 10 van die Ordonnansie. Hierdie verbod herinner aan die 'Truck Acts' van 1831 en 1896 
in Enge land wat misbruike met betrekking tot in natura-vergoeding verbied bet (Thilo Ramm 'Laissez faire 
and State Protection for Workers' in Bob Hepple (red) The making of Labour Law in Europe Londen: Sweet 
& Maxwell (1972) 142. 

As regverdiging vir sodanige insluiting bet Napier aan Lord Russel gese dat hierdie maatreels ingesluit is 
'in order that all matters connected with ... the relation to master and servant should be ... presented to 
magistrates in compact form.' (JS Marais The Cape Coloured People 1652-1937 (1968) 202). 

lnboeking van 'n kind van tien maande is deur die hof as onwettig bevind in Barendse v Danielse (1857) 
Watermeyer 11. 

Hoofstuk III par 2 van die 1841-0rdonnansie. 

Hoofstuk III par 8 van die 1841-0rdonnansie. 
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word. Sou die arbeider siek word, is hy/sy geregtig op twee maande se loon plus enige ander 

byvoordele wat hom/haar sou toegekom het. 284 

Die werkgewer van 'n vrou kan haar ontslaan indien sy sou trou of swanger raak. 285 Nuwe bepalings 

het die posisie van die werknemer by die dood of insolvensie van sy werkgewer gereel. 286 

Daar was ook bepalings met betrekking tot die 'Combination of Masters and Servants, or Apprentices'. 

Dit sou onwettig wees om enigeen te dwing om nie 'n dienskontrak te aanvaar of te voltooi nie. Dit is 

nie onwettig vir enige persone om saam te kom om 'n tarief vir hul dienste vas te stel nie. 287 Die doel 

van wetgewing is blykbaar om werkgewers teen stakings te beskerm, maar vryheid van assosiasie word 

nie heeltemal ingekort nie, omdat werkers steeds kan saamkom om 'n loon vir sekere dienste vas te stel. 

Vraelyste wat in 1848 deur die regering uitgestuur is om kommentaar oor die werking van die wet te 

verkry, is slegs aan werkgewers gestuur en nie aan werknemers nie. Die werkgewers was byna 

eenstemmig dat die wet nie streng genoeg teenoor arbeiders was nie en dat dit die oorsaak van hul 

arbeidsprobleme was. 288 

Petisies vir verteenwoordigende regering deur die koloniste is vanaf 1827 aan die Britse Regering gerig. 

In die debat oor die wenslikheid van 'n verkose of aangewese Hoer Huis, het John Montagu die 

volgende gese: 'When the proposals of the inhabitants, especially the farmers, 289 are considered, it 

becomes likely that under a Legislature purely elective, the coloured classes, being in all three-fifths of 

the population of the colony, will, by means of compulsory contracts for lenghtened periods, and 
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Hoofstuk II par 12 van die 1841-0rdonnansie. Die huidige Wet op Basiese Diensvoorwaardes No 3 van 
1983 bepaal ook dat plaaswerkers geregtig is op 'n kennisgewingperiode van een maand. Werkers behalwe 
plaaswerkers en huiswerkers is slegs geregtig op twee weke kennisgewing. Die 1983-WBDV bepaal dat 
vroue nie vir 'n tydperk van vier weke voor en agt weke na kraam mag werk nie. Artikel l 7(b ). Daar is 
geen verpligting op die werkgewer om haar weer in <liens te neem nie. Die werkgewer is ook nie verplig 
om enige dee) van haar salaris te betaal nie. Die 1997-WBDV wat nog in werking gestel moet word, verleen 
4 maande onbetaalde kraamverlof(Artikel 25(1)). Die Wet sal in hoofstuk vier volledig bespreek word. 

Hoofstuk IV par 13 van die 1841-0rdonnansie. 

Hoofstuk IV van die 1841-0rdonnansie. 

Hoofstuk VIII van die 1841-0rdonnansie. 

JS Marais The Cape Coloured People 1652-1957 (1968) 204. 

Vetdruk bygevoeg. 
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vagrant laws, with severe punishment and penalties, be reduced to a state of virtual slavery. '290 Sy 

woorde het profeties blyk te wees. Met kwalifikasies vir stemreg so hoog dat min swartes gekwalifiseer 

het,291 is Wet 15 van 1856, die 'Act to Amend the Laws regulating the relative Rights and Duties of 

Masters, Servants and Apprentices' ,292 op 14 Junie 1856 aangeneem. 

Die nuutverkose Kaapse Parlement met twee huise was 'n parlement van meesters of dienshere en het 

'n wet aangeneem wat werkgewers bevoordeel het. Die meeste bepalings van Ordonnansie 1van1841 

is oorgeneem in die nuwe wet. Daar was wel sekere veranderinge wat almal tot voordeel van die 

diensheer gestrek het. Die mate van beheer wat koloniste met Ordonnansie 1van1841 teruggekry het, 

is versterk deur die 'strenger' wet van 1856. 

Die 1856-Wet se belangrikste veranderings het gehandel oor die straf wat 'n landdros kon ople aan 'n 

arbeider wat oortree het. Die lys van oortredings is verleng om relatief geringer oortredings soos onder 

andere die gebruik van beledigende taal, ongehoorsaamheid, dronkenskap en weglopery in te sluit. 293 

Die arbeider kon nou tot gevangenisstraf van een maand met of sonder harde-arbeid en sonder die keuse 

van 'n boete gevonnis word. Die strawwe het ook gegeld vir inboekelinge, wat toon dat hierdie groep 

nie vakleerlinge was nie, maar bediendes. Verlies van die meester se eiendom deur die toedoen van die 

diensbode, kon straf van twee maande gevangenisstraf met of sonder harde-arbeid, alleenopsluiting en 

skraal-rantsoen meebring. 'n Tweede en derde oortreding sou elke keer strenger strawwe meebring. 

'n Werknemer of inboekeling wat terwyl sy kontrak nog geldig was, 'n agtereenvolgens sou weier om 

na die uitdiening van meermalige vonnisse na sy werkgewer terug te keer, sou horn blootstel aan 

gevangenisstraf van een maand met of sonder harde-arbeid. As hy daama weer weier, kon daar weer 

een maand gevangenisstraf aan horn opgele word vir opeenvolgende periodes 'until he shall consent to 

resume or resume his service under his contract'. Die vonnis kon alleenopsluiting en skraal-rantsoen 

insluit en kon nie langer as ses maande ononderbroke wees nie. 294 
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294 

JS Marais The Cape Coloured People 1652-1957 (1968) 210. 

JS Marais The Cape Coloured People 1652-1957 (1968) 204. 

Statutes of the Cape of Good Hope passed by the First Parliament during the sessions 1854 to 1858 
Kaapstad: Saul Solomon & Co (1863) 148. 

Hoofstuk V par 2 van die 1956-Wet. 

Hoofstuk V par 3 van die 1956-Wet. 
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Die Wet het handelinge wat bloot kontrakbreuk daargestel het binne die kader van kriminele oortredings 

gebring. Dit is verstaanbaar as die immer aanwesige arbeidstekort in gedagte gehou word. V/at ookal 

die gedrag van 'n arbeider, die werkgewer sou horn ten alle koste wou behou. Vonnisse moes net straf 

genoeg wees dat die werknemer nie sou durf waag om weer te oortree nie. Daar was wel ook 

strafregtelike bepalings wat ten opsigte van werkgewers gegeld het, maar die wet het hoofsaaklik 

gehandel met die oortredings van werknemers. Die boetes van vyf pond wat aan werkgewers opgele 

kon word, sou maklik deur hulle betaal kon word, sodat tronkstraf onwaarskynlik sou wees. 295 

Die 1856-Wet was 'n triomf vir werkgewers. Die reg het hulle nou te hulp gekom om 'n arbeidstekort 

op te los deur uiters streng strawwe vir diensverlating en lang kontraktydperke vas te stel. Dit was nie 

nodig om hoer lone te betaal om arbeiders te trek nie, die reg het hulle op plase vasgepen. 

Die 1956-Wet het bepaal dat 'n geskrewe kontrak wat voor 'n regeringsbeampte geteken is, nie !anger 

as vyf jaar geldig sal wees nie. 296 Die kontraktyd vir geskrewe kontrakte is dus vanaf drie jaar soos dit 

in die 1841-0rdonnansie gegeld het, na vyf jaar uitgebrei. 297 

Wat siekteverlof betref is die werknemer nou geregtig op 'n maand se loon en twee maande se 

byvoordele, waama die werkgewer geregtig is om uit die kontrak te tree.298 Die Ordonnansie van 1841 

het egter aan die werknemer twee maande se loon en byvoordele by siekte toegestaan. Werknemers was 

dus met die 1856-wet in 'n swakker posisie. 

'n Landbou-arbeider of veewagter is volgens die wet verplig om in sy werkgewer se diens te bly indien 

· sy werkgewer gedurende 'public commotion or invasion', opgeroep word vir militere <liens, selfs al sou 

sy kontrak gedurende die dienspligtydperk verstryk. Indien die werknemer opgeroep word vir militere 

<liens, is die werkgewer verplig om sy gesin te versorg. 299 Hierdie artikel toon dat die landboubedryf 
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Hoofstuk V par 22-25 van die 1956-Wet. 

Hoofstuk II par 5 van die 1856-Wet. 

Die Caledon-proklamasie en Ordonnansie 50 het die maksimumtydperk vir geskrewe kontrakte op een jaar 
gestel ten einde werknemers te beskerm teen werkgewers wat hulle weens arbeidstekorte op plase wou 
vaspen. Die vyfjaartermyn was te lank om aan werknemers in die verband beskerming te bied. 

Hoofstuk II par 11 van die 1856-Wet. 

Hoofstuk II par 15 van die 1856-Wet. 
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as 'n 'noodsaaklike diens' gesien is, wat moes voortgesit word ondanks abnormale omstandighede. 

Wat inboekelinge in die landbou betref, is kontrakte vir seuns wat onder 16-jarige ouderdom ingeboek 

is, geldig tot hul 18de jaar,300 in teenstelling met die bepaling van 1841 dat die kontrak vir seuns, soos 

vir meisies, slegs tot hul 16de jaar geldig sal wees. 

Die bepaling van die 1841-0rdonnansie dat lone wat volgens kontrak in kontant uitbetaal moes word, 

nie in natura uitbetaal moes word nie,301 is deur die 1856-Wet herroep. Hierdeur is ruimte gelaat vir 

ernstige benadeling van die werknemer. 

Wat hawelose kinders betref, het die 1841-0rdonnansie 'n boete van 20 sjielings opgele vir elke maand 

wat 'n persoon so 'n kind onwettig aanhou. Die 1856-Wet het geen boete gemagtig in die geval waar 

die kind se ouers nog leef nie en in ander gevalle was die boete nie minder as vyf sjielings en nie meer 

as 20 sjielings nie. 302 Die 1841-0rdonnansie het verorden dat boetes aan die verontregte kind of sy 

ouers betaal word, terwyl die 1856-Wet die boetes betaalbaar gemaak het aan die skatkis. In sommige 

gevalle is die werkgewer selfs toegelaat om 'n kind teen die wil van sy ouers aan te hou, indien dit na 

die landdros se mening in belang van die kind blyk te wees. 303 

Die 1856 Wet wat aangeneem is deur 'n parlement met 'n verkose hoer huis waar burgers dus meer 

inspraak gehad het, was aansienlik meer nadelig vir die werknewer as die 1841-0rdonnansie wat deur 

die ou genomineerde Wetgewende Raad aangeneem is. Die 1956-Wet is sonder teenstand deur die 

Britse Regering goedgekeur wat daarop dui dat die gety van filantropisme in Brittanje tot 'n einde gekom 

het. 
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Hoofstuk III par 2 van die 1856-Wet. 

Hoofstuk II par 10 van die 1856-Wet. Hierdie verbod toon ooreenkoms met die Britse 'Truck Acts' van 
1831 en 1896 wat misbruike met betrekking tot in natura-vergoeding verbied het. (Sien Roger W Rideout 
Principles of Labour Law Londen: Sweet & Maxwell (1972) 142-144. 

Hoofstuk III par 6 van die 1856-Wet. 

Hoofstuk V par22 van die 1856-Wet. In QueenvJan and Booy (1874) IV Buch 63, is 'n 13-jarigejeugdige 
skuldig bevind aan die diefstal van 'n koei. Die landdros se vonnis het, benewens lyfstraf, behels dat die 
beskuldigde tot sy 18de jaar ingeboek word. Die Hooggeregshofhet bevind dat Wet 15 van 1856 nie so 'n 
vonnis veroorloofnie. 
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Soos uit bogenoemde blyk, het wetgewing wat na 1828 aangeneem is, 'n geleidelike vennindering 

meegebring in werkers - wat meestal swart was - se kortstondige vryhede wat deur Ordonnansie 50 van 

1828 en die vrystelling van die slawe in 1838 teweeggebring was. 

Die 'Master and Servants Law Amendment Act' No 18 van 1873, het sekere wysigings aan die 1856 

'Master and Servants Act' aangebring. Jeugdige arbeiders onder 16 is uitgesluit van die stratbepalings 

van die 1856-Wet. In gevalle waar hy/sy voorheen een maand gevangenisstraf sonder die keuse van 'n 

boete opgele sou kon word, kon landdroste nou aan werknemers wat oortree het die keuse van 'n boete 

van een pond ople. 304 Voorsiening is ook gemaak vir minder streng strawwe, behalwe vir die arbeiders 

in die landbousektor. Sekere gedrag, soos beledigende taal, was nou slegs stratbaar as dit deur landbou

arbeiders gebesig is. 305 Diensverlating sonder 'lawful cause' kon swaar gestraf word. Die betekenis 

van hierdie uitdrukking het ter sprake gekom in R v John Bilibili. 306 Die diensheer het by 

diensaanvaarding die diensbode se pas van horn weggeneem en geweier om dit terug te gee. Die 

diensbode is na die polisie om 'n klag te le, waarop die diensheer horn aangekla het van diensverlating 

onder artikel 4(6) van Wet 18 van 1873. Die hof het bevind dat die diensheer geen reg gehad het om 

die paste hou nie en gevolglik was die diensbode met 'lawful cause' afwesig. 

Na 1873 kon slegs plaasarbeiders nog tot tronkstraf met harde-arbeid, skraal-rantsoen en alleen

opsluiting gevonnis word indien hulle nie die boete kon betaal nie.307 Goewemeur Barkly het die 

diskriminasie teen plaaswerkers as volg geregverdig: 'The distances from the seats of magistracy are 

so great and the circumstances so peculiar, that penal provisions of a very stringent character have still 

been retained. '308 
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Hoofstuk IV par 2 van die 1856-Wet. 

Hoofstuk I par 2 van die 1856-Wet. 

R v John Bilibili (1892) 7 EDC 24. 

Hoofstuk I par 2-6. In Queen v Whitbooy (1882) 2 EDC 161 is beslis dat 'n plaaswerker nie beide 'n boete 
en betaling van skadevergoeding vir verlies van skape opgele kan word nie. 

Die Ekonomiese en Loonkommissie van 1926 het ondersoek ingestel na die werking van die Heer- en 
Diensbodewette in die verskillende provinsies. Die bevinding was dat die streng strafbepalings teen 
werknemers wenslik was, aangesien daar onbeskaafde werknemers in <liens van hoogs beskaafde 
werkgewers was en dat die strafmaatreels die aantal aanrandings op werknemers sou verminder. (JS Marais 
The Cape Coloured People 1652-1937) (1968) 207). 
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Dit was duidelik dat dit die Regering se doelstelling was om arbeiders aan plase te bind deur 

dwangmaatreels eerder as deur vraag en aanbod. Heer- en Diensbodewette is in Natal en die 

Boererepublieke aangeneem en het later met geringe verskille in al vier provinsies gegeld.309 

2.12 K wasi-diskriminerende wetgewing 

Die arbeidsprobleem vir boere het bly voortbestaan en daar was gedurige aandrang by die Regering om 

weer wette teen plakkery en landlopery in te stel. 310 Terwyl John Philip nog aktief in Engeland was, 

kon die druk van die koloniste weerstaan word. 311 Nadat die koloniste verteenwoordiging gekry het in 

'n verkose parlement wat die genomineerde wetgewende vergadering vervang het, is die deur egter weer 

vir onderdrukkende arbeidspraktyke oopgemaak. 

Wetgewing gebaseer op ras en kleur was rni Ordonnansie 50 nie meer aanvaarbaar nie. Daar was 

nietemin steeds kwasi-diskriminerende wette wat, hoewel die kwessie van ras nie voorgekom het nie, 

tog feitlik uitsluitlik op swartes van toepassing was. 312 Die Heer- en Diensbodewetgewing wat hierbo 

bespreek is, sou ook onder hierdie tipe wetgewing gegroepeer kon word. 

Uit hierdie tipe wetgewing blyk dit dat plakkery en landlopery wat as redes vir die wetgewing aangegee 

is nie werklik die grootste probleme was nie, maar dat die wette ingestel is om arbeidstekorte deur 

gedwonge arbeid die hoof te bied. 313 
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Natal se Heer- en Diensbodewet van 1850 bet voorsiening daarvoor gemaak dat lyfstraf aan 'n arbeider 
opgele kon word vir onbehoorlike gedrag. Die wet bet berugtheid verwerf vanwee die sogenaamde 
'flogging clause' wat lyfstraf vir werknemers gewettig bet. Heer- en Diensbodewette is in 1872 in die 
Oranje Vrystaat en in 1880 in Transvaal aangeneem. Die wette bet met klein veranderinge tot in 1974 
bly voortbestaan, maar was na 1900 feitlik uitsluitlik op plaasarbeiders van toepassing. Die bydrae van 
die wette om plaaswerkers in die 20ste eeu in 'n ondergeskikte posisie te hou, sal verder in hoofstuk 2 
bespreek word. 

T Kirk 'The Cape Economy and the Expropriation of the Kat River Settlement, 1846-53' in S Marks & A 
Atmore (reds) Economy and Society in Pre-Industrial South Africa Londen: Longman (1980) 234. 

JS Marais The Cape Coloured People 1632-1937 (1968) 158. 

JS Marais The Cape Coloured People 1632-1937 (1968) 158. 

S Trapido 'The friends of the natives' in S Marks & A Atmore (reds) Economy and Society in Pre-Industrial 
South Africa ( 1980) 263. 
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Die beste voorbeeld van hierdie tipe wetgewing is vervat in Wet 23 van 1879314 wat geen verwysing na 

ras bevat nie. Strawwe vir landlopers, dit wil se 'any person found wandering abroad and having no 

visible lawful means or insufficient means', wat voor 'n landdros of vrederegter gebring word en 'shall 

not give a good and satisfactory account of himself shall be deemed and taken to be an idle and 

disorderly person'. Aan so 'n persoon kan gevangenisstraf van tot drie maande met of sonder harde

arbeid, alleenopsluiting en skraal-rantsoen opgele word. 315 'n Persoon wat nie behoorlik gekleed is nie, 

kan ook as 'n 'disorderly person' beskou word en dienooreenkomstig gestraf word.316 In plaas van 

tronkstraf kan so 'n persoon in <liens geplaas word van openbare werke of by 'n privaatpersoon vir 

dieselfde tydperk as wat sy tronkstraf sou duur. Indien die 'vagrant' ontsnap, kan hy tot ses maande 

gevangenisstraf gevonnis word, met of sonder harde-arbeid. Plakkery op sendingstasies (behalwe deur 

die oorspronklike inwoners) en op kroongrond is op dieselfde wyse strafbaar.317 

Hierdie Wet verwys nie na die kleur van die oortreder nie, maar is duidelik gemik op swartes omdat 

blankes grondbesitters was en nie maklik landlopers sou wees nie. Die bevryding wat Ordonnansie 50 vir 

swartes gebring het, is tot niet gemaak deur beide hierdie Ordonnansie en die 'Master and Servants' 

ordonnansies. Elke (swart) persoon is deur hierdie wette verplig om soos in feodale tye onder beheer van 

'n meester te wees. 

2 .13 Arbeidsbeleid as 'n oorsaak van die Groot Trek 

Die Groot Trek is die benaming vir die emigrasie van sowat 15 000 Afrikaners uit die Kaap vanaf 1838, 

weens ontevredenheid met die toestande waaronder hulle geleef het. 318 Dit moet nie verwar word met 

die informele en geleidelike beweging van trekboere wat 'n nomadiese bestaan gevoer het en lank voor 
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1838 geleidelik oor die koloniale grense getrek het nie. 319 

Die Groot Trek blyk in 'n groot mate 'n reaksie op beleidstandpunte van die koloniale bestuur te wees. 

Beleid ten opsigte van swart/wit verhoudings wa,t vervleg was met arbeidsaangeleenthede het 'n 

belangrike rol gespeel, soos hieronder aangetoon sal word. 

Die verhoudings tussen die grensboere, Khoikhoi, vry swartes en Xhosas, soos dit voor 1828 bestaan 

het, het die basis vir die sosiale struktuur aan die grens gevorm. Met die versteuring van die 

verhoudings deur Ordonnansie 50 in 1828 en die vrystelling van die slawe in 1838, is die fondamente 

van die blanke samelewing geskud. Dit blyk uit kommentaar van die Voortrekkers op die beleid van 

die Britse Regering. Karel Trichard, een van die eerste Voortrekkers, het opgemerk: "t Hoofdbezwaar 

tegen de aanstaande nieuwe gang van zaken was de gelijkstelling van kleurlingen met de blanken. '320 

Anna Steenkamp, 'n voortrekkervrou, stel die Trekkers se griewe as volg: 'De schandelijke en 

onregvaardige handelwijs van de vrijhijt van onser slaven en nogtans heefte te vrijhijt ons so seer niet 

verdreven als de gelijkstelling met de Christenen, strijdig met de wetten van God en het natuurlik 

onderschijt van afkomst en geloof. Dat het onverdraaglijk was voor elk fatsoenlijk Christen onder sulk 

een last te buijgen waarom wij dan ons liever verwijderen des te beter ons geloof en leer in suijverheit 

te behouden. '321 Hieruit blyk dit dat die 'gelykstelling' met swartes, met ander woorde die afskaffing 

van paswette en slawerny asook gelykheid voor die hof, wat veroorsaak het dat 'Kleurlingen' nie meer 

outomaties diensknegte was nie, ingedruis het teen die godsdiensbeskouing van die Voortrekkers. 

Piet Retief verklaar ook in sy manifes van 1860 dat 'Wy zodanige regulatien zullen vasstellen, die de 

behoorlyke betrekking tusschen meester en dienaar zullen bewaren. '322 Die Voortrekkers wou dus bo 

alles 'n gemeenskap he waar hulle die seggenskap sou he om die verhouding tussen werkgewers en 
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werknemers - en dus tussen blank en swart - na hul goeddunke te orden. 

3. ARBEIDSVERHOUDINGE EN -WETTE IN NATAL 

3 .1 Die arbeidsbeleid van Trekkers in Natal 

3 .1.2 lnleiding 

Die Voortrekkers het hulle hoofstad te Pietermaritzburg gevestig, waar 'n landdroshof opgerig is. 'n 

Wetgewende liggaam, die Volksraad, wat uitvoerende en regsprekende mag gehad het, is ook 

saamgestel. Take wat op die terrein van die uitvoerende mag gele het, is opgedra aan Kommandant

generaal Andries Pretorius. 323 Pretorius het die stuk tussen die Tugela, die Swart Umfolozi, die 

Drakensberg en die see volgens 'n Volksraadsbesluit van 1839 as die Republiek Natalia geannekseer. 324 

Die Zoeloes is aanvanklik gerespekteer as 'n selfstandige volk. Verdrae is met hulle gesluit om grond 

te bekom. 325 Na die slag by Bloedrivier, is die Zoeloes se mag gebreek en was die Trekkers op 

vriendskaplike voet met Panda, Dingaan se opvolger. Sy heerskappy as 'n selfstandige leier is erken, 

maar hy was tog ondergeskik aan die Trekkerregering. Die Tugelarivier het as skeiding tussen die 

Zoeloes en die Trekkers gedien. 326 

Die Trekkers het in relatiewe vrede met die Zoeloes geleef, maar moes noodgedwonge 'n 'naturelle

beleid' neerle vir swarte stamme wat binne die grense van die Republiek gewoon het. Baie swartmense 

wat Natal327 tydens die verwoestende oorloe van Tsjaka en Dingaan verlaat het, het nou na die gebied 
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teruggekeer. 328 

3 .1. 3 Pogings om skeiding tussen swart en wit te bewerkstellig 

In 'n poging om veediefstal en landlopery die hoof te bied, het die Volksraad 'n wet aangeneem wat 

swartes verbied het om oor die Tugela te kom. Die poging het gefaal, aangesien die boere arbeid nodig 

gehad het. 329 

Die tweede maatreel waarmee gepoog is om orde tussen wit en swart te verseker, was 'n reserwe wat 

vir swartmense sonder permanente verblyf in die vooruitsig gestel is. Die Volksraad het die reserwe

plan op 2 Augustus 1841 goedgekeur. Die gebied tussen die kus en die Umzimvuburivier sou vir die 

doel gebruik word. Swart opperhoofde se goedkeuring sou eers verkry word. Die stuk grond sou aan 

die swartmense gegee word en hulle s 'n wees solank hul gedrag bevredigend bly en hulle die wette van 

die Volksraad respekteer. Die reserwe sou beheer word deur 'n 'opperhoof' wat deur die blanke 

regering aangestel sou word. Zoeloes wat ou inwoners van die land was, is nie versteur nie. Hulle kon 

bly waar hul reeds gevestig was, maar kon ook na die nu we reserwe trek as hulle dit verkies. 330 

Die Britse regering was gekant teen die Trekkers se beplande verskuiwing van Zoeloes na 'n reserwe 

omdat hulle gevrees het dat dit onstabiliteit sou meebring wat gevaar vir die Kaapkolonie sou inhou. 

Cloete is as kommissaris gestuur om met die Trekkerrepubliek te onderhandel. Die Trekkers het die 

verskuiwing van Zoeloes eers laat vaar en voorgestel dat alle swart inwoners tot anderkant die Tugela 

in die noorde en die Umzimvubu in die suide verskuif moet word, behalwe vir die paar wat in <liens van 

die blankes was. Hulle het voorgestel dat swart werkers beperk moet word tot vyf families per plaas. 331 

Die Kommandant-generaal kon boere magtig om swart werkers aan te stel om as veewagters te <lien, 

maar geen swart persoon mag permanent op 'n plaas bly sonder die toesig van die 'Christen' -eienaar 
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nie. Gedurende Mei tot Augustus 1842 sou die Kommandant-generaal lokasies vir gebruik deur swartes 

in elke veldkometskap aanwys en almal binne die gebied sou daarheen oorgeplaas word, behalwe die 

in diens by boere.332 Hierdie skema is as 'n altematief aangebied vir die verskuiwing van alle swart 

vlugtelinge na een gebied. 

3.1.4 Metodes om arbeid te bekom 

3.1.4.1 'n Passtelsel en maatreels teen landlopery 

Veediefstal het net so 'n groot probleem geword soos aan die Oosgrens. Die Volksraad het 'n 'kode' 

opgestel om die probleem van diefstal, vlugtelinge en landlopery die hoof te bied. 333 'n Patrollie, 

bestaande uit burgers, sou na elke veediefstal uitgestuur word om ondersoek na die gesteelde vee by 

naburige krale in te stel. Indien gesteelde vee by 'n kraal gevind word, kon die Kommandant-generaal 

die skuldiges straf en die kraal en landerye verwoes. 

Landlopery is aangespreek deur te vereis dat elke swart persoon wat deur 'n boer in diens geneem word, 

'n pas van sy werkgewer moes verkry met die volgende inligting: 334 Die naam van die werknemer, die 

oenskynlike ouderdom van die werknemer, enige uitkenbare littekens, die hoeveelheid vroue, kinders 

en vee van die werknemer en die werknemer se verblyfplek. 

Die pas moes deur die werkgewer en veldkomet geteken word. Geen swart persoon kon 'n afstand van 

meer as twee uur te perd van sy verblyfplek reis sonder 'n spesiale pas wat die redes vir sy reis 

verduidelik nie. Indien hy nie so 'n pas gehad het nie, moes hy as 'n landloper gestraf word. So 'n 

persoon sou ook aan 'n ander 'baas of heer' gegee kon word.335 'n Arbeider het slegs die reg om sy 

werkgewer se diens te verlaat nadat hy twee jaar in sy diens was en hy kon dan werk by 'n ander boer 
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soek op voorwaarde dat hy 'n pas van die kommandant of veldkornet gekry het. 336 

Elke swart werknemer moes homself van 'n identifikasie-plaatjie van hout of metaal voorsien waarop 

sy pasnommer en die naam van sy werkgewer gegraveer is. Die Kommandant-generaal sou, indien die 

omstandighede dit vereis, kon beveel dat vrouens en kinders ook so 'n identifikasie-plaatjie dra. 337 

Pasregulasies soos die wat voor die inwerkingtreding van Ordonnansie 50 in die Kaap gegeld het, is 

weer in Natal ingevoer. Werknemers is gedwing om ten minste twee jaar by dieselfde werkgewer te 

werk, wat daarop dui dat die swart inwoners van Natal nie gewillig was om vir die boere te werk nie. 

Slater toon aan dat daar volop grond beskikbaar was en dat inwoners in Natal nie verplig was om soos 

die Khoikhoi in die Kaap hul arbeid te verkoop ten einde 'n bestaan te maak nie. 338 

Om hierdie regulasies af te dwing, sou 'n groot en goed georganiseerde polisiemag geverg het. Die 

burgers het egter geen polisiemag gehad nie en boere was ook patrollielede. Hulle het nie tyd gehad 

om gereeld op patrollie te gaan nie en effektiewe kontrole was nie moontlik nie. 339 

3 .1. 4. 2 Die inboekstelsel 

Op 6 Januarie 1840 word daar vir die eerste keer in die notules van die N atalse Volksraad melding 

gemaak van reels met betrekking tot inboekelinge. 'Gekleurde weeskinderen' moet voor die landdros 

ingeboek word, seuns tot hul 25ste jaar en meisies tot hul 21ste jaar. Ouers kan hul kinders ook tot 

dieselfde ouderdom inboek. Een riksdaalder is betaalbaar vir die inboeking van 'n kind en die geld moet 

in die staatskas gestort word. 340 
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Die Volksraad het op 7 April 1841 klagtes aangehoor dat daar ten spyte van 'n boete van 500 

rijksdaalders vir sodanige gedrag, daar deur 'eenige ingeseetenen een soort van handel met Sola [Zoeloe] 

kinderen word gedreeven.' Die Volksraad het sodanige gedrag afgekeur en landdroste en ander 

ampsdraers is beveel om toe te sien dat sodanige kinders teruggegee word aan hul ouers en dat geen 

kinders ingeboek word as hulle nie op 'n regverdige en wettige wyse in besit van ingesetenes gekom het 

nie. 341 Uit finansiele state van die Volksraad blyk dit dat benewens die kinders wat deur hul ouers 

ingeboek is, sestig weeskinders gedurende 'n periode van ses maande in 1840 ingeboek is.342 

Beskuldiginge dat die Natalse burgers Zoeloekinders op kommando met geweld weggevoer het en 

slawehandel met Zoeloes dryf,343 word beantwoord deur ene landdros Zietsman van Pietermaritzburg 

as hy die dryf van slawehandel voor die deur le van Hendrik Potgieter, wat horn afgeskei het van die 

burgers in Natal omdat hulle wette en regulasies te streng sou wees. Die Volksraad le volgens die 

landdros swaar strawwe vir sulke oortredings op en slegs kinders wat ouerloos of nie selfversorgend is 

nie word ingeboek by 'n landdros met streng strawwe vir mishandeling van die ingeboekte kinders. 344 

Daar was ook beskuldigings dat die Voortrekkers hul inboekelinge gedwing het om saam met hulle die 

kolonie te verlaat. 345 Hierdie beskuldigings was deels daarvoor verantwoordelik dat Brittanje Natal 

geannekseer het, soos hieronder aangetoon sal word. 

Die blote feit dat gebruik van 'n inboekstelsel (ook deur Engelse koloniste), gemaak is toon dat daar 'n 

arbeidstekort was. 346 Grondbesit en die kontrole daaroor was nou verweef met die verkryging van 

.genoegsame arbeid. Deurdat die Voortrekkers nie produksiemiddele kon beheer nie en ook nie, weens 
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hul klein getalle en die gebrek aan 'n vermoe tot polisiering, genoeg mag gehad het om byvoorbeeld die 

passtelsel af te dwing nie, kon hul arbeidsbeleid nie slaag nie. 

3.2 Die Britse anneksasie van Natal 

Die Imperiale Koloniale Kantoor wou nie die onathanklikheid van die Republiek Natalia erken nie. Die 

rede daarvoor word deur Staatssekretaris Stanley in 'n brief aan Napier op 13 Desember 1842 soos volg 

gestel: 'Her majesty could not safely entrust the emigrant farmers with the unchecked managementof 

the Kafirs within their territory, nor repose entire confidence in the moderation and temper with which 

they might repel the aggressions or avenge the occasional depredations of the border tribes'. 347 

Die beskerming van die inboorlinge in die gebiede was 'n belangrike insentief vir die Britse regering 

vir die anneksasie van Natal. Dit was 'n humanitere maar ook 'n strategiese skuif. Trekkerrepublieke 

sou nou athanklik wees van Britse ha wens. 348 

Napier se proklamasie van 12 Mei 1843, waardeur Natal tot 'n Britse kolonie verklaar is, het onder 

andere bepaal dat: 

• There shall not be in the eye of the law any distinction of colour, origin, race or creed; but that the 

protection of the law in letter and substance, shall be extended impartially to all alike. 

• No aggression shall be sanctioned upon the natives residing beyond the limits of the colony under any plea 

whatever, by any private person or any body of men, unless acting under the immediate authority and 

orders of the Government. 

• Slavery in any shape or under any modification is absolutely unlawful, as in every other portion of Her 

Majesty's dominions.349 

Soos hierbo gesien, word die geskiedenis van die Kaapse stryd van blanke boere om 'n stabiele 

arbeidsmag daar te stel, in Natal herhaal. Deur beheermaatreels soos die beslaglegging op groot stukke 
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. grond, die inboeking van kinders, die verwydering van swart persone na afgebakende gebiede en die 

instel van 'n passtelsel, bet Trekkers gepoog om 'n ondergeskikte, stabiele arbeidsmag te verkry. 

Humaniste se inspraak bet weer eens die Britse Regering tot optrede aangemoedig en 'n beperking is 

geplaas op praktyke om die beskikbaarheid van arbeid te verseker. Sommige burgers was bereid om 

in Natal onder Britse bewind met 'n beperkte vorm van selfregering te bly. Ander kon dit nie aanvaar 

nie en bet weer getrek op soek na die Nirvana van 'behoorlyke betrekkinge tusschen meester en 

dienaar'. 350 

3. 2 .1 Britse arbeidsbeleid 

Na die grootste deel van die Voortrekkers Natal verlaat bet, bet die regering 'n aantal Britse setlaars op 

'n aantal stukke landbougrond in Natal gevestig. 351 Genoegsame arbeid was 'n deurlopende probleem, 

aangesien die Zoeloes en ander swart stamme wat teruggekeer bet na Dingaan verslaan is, 

selfversorgend was.352 Grond waar vee kon wei en waar graan geproduseer kon word, was op hierdie 

stadium nog volop en daar was nie 'n insentief vir swart inwoners om by blanke boere in <liens te tree 

nie. 'n Kommissie wat die grondbesit van swart persone moes reel, is in Maart 1846 aangestel. Hulle 

bet 'n aantal lokasies ge'identifiseer waar swart persone moes woon. 353 Theophilus Shepstone was 

verantwoordelik vir die uitvoering van die beleid en die verskuiwing van swart persone na die 

aangewese lokasies. Shepstone was aanvanklik ook ten gunste van die verskuiwing van swart persone 

in Natal na een groot 'reserwe', soos die Voortrekkers beplan bet. Hy kon egter nie goedkeuring van 

Brittanje verkry nie en bet daarop die verskuiwing na lokasies uitgevoer. 354 

Die 'Natal Native Affairs Commission' waarvan die meeste lede blanke koloniste was, berig in 1853: 

'The Kafirs are now becoming much more insubordinate and impatient of control; they are rapidly 

becoming rich and independent.' Die Kommissie het ook sy voorganger, die 1846-7 Kommissie in die 
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volgende woorde gekritiseer: 'They failed, chiefly owing to the size of locations it recommended, which 

led to trespass largely on the private rights of propriertors of farms and also dried up the source 

whereby an abundant and continuous supply of Kaffir labour for wages might have been 

procured'. 355 Strawwer belasting as aansporing om te werk en eenvoudige landbou-opleiding vir swart 

persone is deur die Kommissie as oplossings vir die arbeidsprobleem voorgestel. Die voorstelle is egter 

nooit gei:mplementeer nie.356 Swart boere het ook grond gekoop aangesien swartes in Natal nie van 

grondbesit uitgesluit was nie. Hierdeur is hul onathanklikheid verder verhoog. 357 Wanneer swart 

persone wel in diens getree het, het hulle dit as 'n tydelike reeling beskou en werk is net verrig tot die 

nodige geld bymekaargemaak is vir die items (dikwels wapens) wat die arbeider benodig het. Toe daar 

in die 1860' s met suikerproduksie begin is, moes arbeiders dus van lndie ingevoer word om 'n konstante 

arbeidsmag te verseker. 358 

Persoonlike belastings en verhoogde tariewe op growwe komberse, ysterware en ander goedere wat 

spesifiek vir die inboorlingmark bedoel was359 en die reel dat 'n inboorling nie 'n dorp sonder Europese 

klere mag binnekom nie,360 was wyses waarop die staat 'n behoefte aan kontant by inboorlinge in Natal 

geskep het. Die maatreels was daarop gemik om swart persone te dwing om teen 'n loon vir blankes 

te werk. Van die suksesvolste swart kleinboere kon die aanslae absorbeer en selfstandig bly, maar 

geleidelik moes van hulle die stryd gewonne gee en loonarbeiders word. 361 

Grond het skaarser geword soos meer grond deur blankes ingeneem is en tariewe vir die huur van grond 

het gestyg. 362 Aanvanklik kon swart persone 'n heenkome vind in die lokasies waarheen hulle deur 
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Theophilus Shepstone verskuif is, of as plakkers op plase waar afwesige eienaars 'kaffir farming' 

toegepas het,363 asook op kommersiele boere se plase waar hulle plakkerboere, huurarbeiders of te wel 

'labour tenants' was.364 Van die drie opsies was laasgenoemde die minder gewilde onder die swart 

bevolking.365 

In getuienis voor die 'Native Affairs Commission' van 1852-3 bet blanke boere daarop aangedring dat 

lokasies verklein word om te verseker dat swart kleinboere nie meer 'n selfstandige bestaan kon voer 

nie. 366 Die voorstelle is nooit uitgevoer nie, maar oorbevolking en oorbeweiding bet uiteindelik die 

effek gehad dat 'n selfstandige bestaan nie meer in die lokasies moontlik was nie. Kommersiele boere 

wou liewer al hul grond self bewerk en was later nie meer genee om plakkerboere op hul grond te neem 

nie. 367 Die politieke klimaat was van so 'n aard dat plakkersplase al hoe skaarser geword het. 368 

Druk van die regering en individuele blanke boere bet swart boere van die grond vervreem en 'n 

behoefte aan kontant by hulle geskep. Hulle selfstandige bestaan bet verdwyn en die blankes bet die 

arbeid begin kry wat hulle begeer het. 369 Om die arbeid te reguleer, is die 'Master and Servants'

Ordonnansie van 1850 aanvaar. 

3.2.2 Die Natalse Heer- en Diensbodewet 

Die Britse regering bet Ordonnansie 2 van 1850370 aanvaar ten einde arbeidsverhoudinge in Natal te reel. 

Die bepalings van die 1841 'Master and Servants' -Ordonnansie wat in die Kaap in werking was en reeds 
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bierbo bespreek is, is met geringe veranderinge op Natal van toepassing gemaak. Die Wet maak 

voorsiening vir beskerming van werknemers, maar <lien boofsaaklik die belange van die werkgewer. 

Soos in die Kaap was inwonende werknemers geregtig op in natura-vergoeding vir twee maande. 

Natalse diensbodes bet egter geen loon tydens siekte ontvang nie. 371 'n Afwyking van die Kaapse Wet 

is dat aan 'n oortredende werknemer lyfstraf van tot 12 boue372 opgeie kon word, asook tronkstraf met 

skraalrantsoen vir nie meer as 'n maand nie, terwyl die Kaapse Wet 'n maksimum van 14 dae tronkstraf 

toegelaat bet. 373 Wet 3 van 1891 van Natal bet Ordonnansie 2 van 1850 gewysig om aan die werkgewer 

die verpligting op te le om te betaal vir kos wat die bospitaal aan sy werknemer verskaf. Die werkgewer 

was verplig om een sjieling 'n dag vir swart en Indier-werknemers te betaal en nie meer as twee sjielings 

vir ander werknemers nie. Hierdie aanspreeklikheid bet tot 'n einde gekom as die werknemer langer 

as twee maande siek was. 

Waar die Natalse Wet van die Kaapse Wet afgewyk bet was dit dus in alle gevalle tot nadeel van die 

werknemer. 

Swart persone bet ook nie stemreg in Natal gebad nie, bebalwe as bulle aansoek gedoen bet vir 

vrystelling van die gesag van tradisionele stamhoofde. Selfs al is die vrystelling toegestaan, bet bulle 

nog nie outomaties stemreg verkry nie. Die Inter-Colonial Commission van 1903-5 bet bevind dat slegs 

drie persone in Natal en Zoeloeland stemreg gebad bet. Brookes meen genoemde wet was 'a skilful and 

disingenuous attempt to maintain a colour bar without saying so. ' 374 Swart persone in Natal bet dus geen 

politieke mag gebad om bul situasie te verbeter nie. 

Die tekort aan arbeid in Natal is opgelos deur die Britse regering by wyse van metodes wat ooreenstem 

met die Voortrekkers se metodes om arbeid te verseker. Die Britse regering bet wel lippediens aan 

filantropiese idees bewys, maar dieselfde probleem in verband met 'n arbeidstekort as wat die 
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Voortrekkers gehad het moes deur hulle opgelos word en so het die regering horn ook gewend tot 

dwangmaatreels wat oorspronklike bewoners van Natal 'n selfstandige bestaan ontse het en hulle verplig 

het om hul arbeid te verkoop. 

4. ARBEIDSVERHOUDINGE EN-WETTE IN DIE ORANJE-VRYSTAAT 

4.1 Die 'Cape of Good Hope Punishment Act' 

Van die Trekkers wat nie die Britse bewind se beleid teenoor swartes in die Kaap en Natal wou aanvaar 

nie, het hulle oorkant die Oranjerivier (en wes van die Drakensberge) gevestig. Die Britse regering het 

die Trekkers steeds as Britse onderdane beskou en alhoewel die Transoranje-gebied nie geannekseer is 

nie, het die Britse regering deur middel van die 'Cape of Good Hope Punishment Act' van 1836, gepoog 

om blankes in die binneland te weerhou van wangedrag teenoor swart stamme. Kaapse wette is deur 

middel van hierdie wet op Britse onderdane van toepassing gemaak in areas aangrensend aan die 

Kaapkolonie 'to the southward of the 25th degree of South latitude.' Oortreders kon in Kaapse howe 

aangekla word. Die wet is weens die gebrek aan amptenare nie afgedwing nie en het in die praktyk 

weinig effek gehad. 375 

4. 2 Die Trekkers verkry beheer oor grond in die Transoranje-gebied 

Griekwas, Basoeto's en ander inboorlinge het geredelik water- en weidingsregte aan Trekkers in 

Transoranje toegestaan, sonder dat hulle die langtermyn-implikasies daarvan ingesien het. Blankes het 

die ooreenkomste as permanent beskou en die inname van al hoe meer grond het inboorlinge verdring. 376 

Die vervreemding van grond het daartoe gelei dat hele stamme verskuif is van hul oorspronklike blyplek 

na areas wat deur die blankes aangewys is. 377 lnboorlinge wat van hul grond vervreem is, is deur die 

Trekkers gelaat met die ou keuse tussen landlopery en die sanksies daaraan verbonde en onbevredigende 

diensverhoudings, waar lae lone betaal is en die plaaswerker geen seggenskap oor diensvoorwaardes 
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gehad het nie. 378 

Dit is insiggewend dat die opperhoof Mosjesj die posisie van inboorlinge wat uit Transoranje vir 'n 

tydperk in die Kaapkolonie gaan werk het, kontrasteer met die posisie van sy mense (die Basoeto's) wat 

vir boere in Transoranje werk. Volgens horn is die posisie in die Kaapkolonie soos volg: ' ... if they 

enter into a contract for a year, they are not detained beyond that period, if they enter into an agreement 

their wages are paid; if they are beaten by their masters they can apply to a magistrate for redress. They 

return home with the cattle they have earned. ' 379 

In teenstelling met die Khoikhoi wat gedurende die eerste 150 jaar van die nedersetting aan die Kaap 

geen segsmanne gehad het nie, het die swart stamme as gevolg van humanitere en filantropiese 

strominge die sendelinge se ondersteuning geniet. John Philips het gepoog om die Britse regering te 

beweeg om inboorlinge in die Transoranje-gebied onder hul beskerming te neem. 380 

'n Britse troepemag is dan ook in 1842 in Colesberg gestasioneer, maar het net verligting aan 

inboorlinge van die onmiddellike omgewing gebring. In 1843 is 'n verdrag met Adam Kok gesluit en 

'n traktaat is gedurende dieselfde jaar met Mosjesj gesluit waardeur die regte van die stamme van Kok 

en Mosjesj deur die Britse regering gewaarborg is. 381 

4. 3 Onafbanklikheid van die Trekkers word erken 

Sir Henry Smith het die Transoranje-gebied in 1848 geannekseer onder die naam Oranjerivier 

Soewereiniteit. 382 Hoofsaaklik weens ekonomiese redes het Brittanje horn later weer onttrek en met die 

Bloemfontein Konvensie van 1854 is die onathanklikheid van die Trekkers erken en het die Republiek 
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Oranje Vrystaat tot stand gekom. 383 Deur die Konvensie is beletsels opgehef wat die Britse regering op 

die verkoop. van Griekwas se grond geplaas het ten einde hulle teen uitbuitery te beskerm. 384 Die blanke 

Regering in die Vrystaat kon ook weer ammunisie in die Kaapkolonie koop,385 terwyl swart persone nie 

toegelaat is om dit te doen nie. Hierdeur het Brittanje 'n magsvoordeel aan blankes in die Vrystaat 

verleen. Die voorwaarde word in die konvensie gestel dat geen slawerny of slawehandel in die gebied 

toegelaat sal word nie. 386 

Die Trekkers was nou vry om hul arbeidsverhoudinge en verhoudinge tussen swart en wit na eie 

goeddunke en sonder inmenging van die Britte te reel. Die grondwet van 10 April 1854387 het bepaal 

dat slegs blankes burgers en stemgeregtigdes kon wees. 388 'Kleurlingen'389 wat bondgenote van die 

Oranje Vrystaat was, ofhulle onder gesag van die regering wou stel, kon ingevolge die 'Occupatiewet', 

Ordonnansie 2 van 1866 op 'n afgebakende gebied gaan woon. 390 'n Kommandant sou aangestel word 

oor die persone en sy vergoeding sou bestaan uit belasting wat van hulle gehef word. 391 Hierdie 

'kleurlingen' sou bereid moes wees om kommandodiens te doen. 
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4 .4 Metodes om arbeid te bekom 

4 .4 .1 Beperking van swartes se reg op grond 

Na die Basoeto-oorloe het die Trekkers die Basoeto' s verdryf van 'n groot deel van die vrugbare grond 

aan die Caledon en die Volksraad het die deel aan blanke boere toegese. Die Britse regering het hierna 

ingegryp en wat oor was van Basoetoland op 12 Maart 1868 tot Britse Protektoraat verklaar.392 John 

Phillips se pogings was nie tevergeefs nie. Swart stamme in Transoranje het hul outonomiteit en 'n deel 

van hul grondgebied behou, wat aan hulle 'n mate van selfstandigheid gegee het en beter bedingingsmag 

as arbeiders verseker het. 

Die Protektoraat het egter nie volkome voorsien in die grondbehoeftes van inboorlinge nie en baie van 

hulle, dikwels in groot familiegroepe, het hulle in 'n kwasi-feodale verhouding op blanke plase 

gevestig. 393 Hierdie groepe het egter nie voldoende in die arbeidsbehoefte van boere voorsien nie. Om 

die arbeidsvraagstuk die hoof te hied, is gebruik gemaak van wetgewing in die vorm van die 

inboekstelsel, hutbelasting en 'n passtelsel, 394 die beperking van die aantal arbeiders per plaas395 en 'n 

Heer en Diensbodewet wat hieronder bespreek sal word. Soos in die Kaap en Natal is daar staatgemaak 

op dwangmaatreels om arbeid te verseker. Die metodes sal hieronder bespreek word. 

4.4.2 'n Passtelsel en maatreels teen landlopery 

Ordonnansie 1 van 1860396 poog om die lewe en eiendom van burgers te beskerm deur 'n einde te maak 

aan landlopery deur middel van die volgende reels: 

• 'n 'Kleurling' binne die grense van die Vrystaat onder gesag van 'n opperhoof, moet 'n 

paspoort geteken deur die opperhoof of sendeling van die area kan toon. Die pashouer se 
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naam, woonplek, doel van die reis, besteriuning, die tyd wat die reis in beslag sal neem en die 

getal persone, vee, perde en rytuie wat die reisiger saamneem, moet op die pas aangetoon 

word. 

• 'n 'Kleurling' wat binne die grense van die staat woon en ' ... zonder eerlijk bestaan of vaste 

woonplaats zijn' en nie 'n paspoort van die betrokke werkgewer, opperhoof, sendeling, 

veldkomet of magistraat kan toon nie, kan deur enige burger aangehou en na die veldkomet 

gebring word en kan gestraf word weens landlopery. 397 

Die Ordonnansie bevat ook maatreels teen ongeoorloofde plakkery. 398 'n Landloper wat skuldig bevind 

word onder hierdie ordonnansie, kan gestraf word met 'n boete van £10, of gevangenisskap met of 

sonder harde-arbeid van nie minder as een maand en nie meer as drie maande nie. So 'n landloper kan 

ook (sonder sy keuse) in die diskresie van die landdros in diens geplaas word van 'n landsburger met 

sodanige maandelikse beloning as wat die landdros goedvind, vir 'n periode van nie minder as ses 

maande en nie meer as twee jaar nie. Landlopers kan ook uit die Vrystaat verban word. 

Die term' ... zonder eerlijk bestaan of vaste woonplaats' vereis feitlik dat arbeid teen 'n loon verrig moet 

word. Die feit dat 'landlopers aan burgers toegese kon word, toon dat dit by hierdie Ordonnansie nie net 

gaan oor die beperking van diefstal nie, maar ook om die arbeidsprobleem die hoof te hied. Die 

bewegingsvryheid en keusevryheid ten opsigte van 'n werk word vir swart persone deur hierdie 

Ordonnansie tot voordeel van die blankes beperk. 

4.4.3 Die inboekstelsel 

Die inboekstelsel is vir die eerste keer formeel in die Vrystaat deur Ordonnansie 11 van 1856 gereel. 'n 

Geval van kinderroof wat deur landdros Orpen van Winburg ondersoek is, waar die ouers deur burgers 

doodgemaak en kinders weggevoer is,399 het president Brand beweeg om die saak deur wetgewing te reel. 

John Philip het reeds in 1841 beskuldigings gerig dat slawehandel met kinders in die Vrystaat bedryf 
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word. 400 

Die Ordonnansie het aan landdroste die mag gegee om swart kinders by blankes in te boek sodat hulle in 

'n ambag, handwerk of antler beroep opgelei kan word. Meisies kon tot op ouderdom 18 en seuns tot op 

21 jaar ingeboek word. 401 Slegs weeskinders ofkinders wie se ouers toestemming gegee het, kon ingeboek 

word.402 Daar kon bepaal word dat die kind met of sonder loon sou werk. 'n Kind kon nie ingeboek word 

sonder dat 'n skriftelike kontrak voor 'n landdros aangegaan is nie en 'n diensheer sou volgens die kontrak 

ook verplig wees om die kind in die leer van die gereformeerde Christelike geloof op te voed.403 In die 

geval van mishandeling of nie-nakoming van die kontrak deur die diensheer, sou die kontrak verval. Die 

oortredende meester of meesteres kon ook na goeddunke van die hof 'n boete of straf opgele word. 404 Die 

inboekkontrak kon nie aan iemand anders oorgedra word nie. Aan persone wat kinders op onwettige wyse 

bekom, kan 'n boete of gevangenisstraf opgele word.405 

Ordonnansie 11 van 1856 word deur van Aswegen beskou as een van die belangrikste wette wat die 

verhouding tussen blank en swart in die Vrystaat gereel het, omdat dit gepoog het om uitbuiting van 

inboekelinge te verhoed deur die blanke as 'n voog (eerder as werkgewer), wat verantwoordelik was vir 

die opvoeding van die kind, aan te stel. 406 

4.4.4 Belasting 

Deur Ordonnansie 7 van 1866 wat vervang is deur Ordonnansie 2 van 1871 407 het die Volksraad 

hutbelasting op swartes in die Vrystaat ingestel. Tien sjielings per jaar moes vir elke hut betaal word 
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'Kleurlingen welke onder kontract in dienst der burgers zijn, worde echter uitgesloten van de betaling 

dezer be lasting'. Die doel met die bepaling was duidelik om swartes te dwing om hulle arbeid aan blankes 

te verkoop ten einde die belastings te kan betaal.408 Die aanhef van die Ordonnansie stel <lit <lat belasting 

op 'kleurlinge' ingestel word ten einde die koste te help dra van die beskerming wat hulle van die staat 

ontvang. 

Die hele trant van die Ordonnansie dui egter daarop <lat die bepalings primer daarop gemik is om swartes 

in <liens van blankes te dwing. So bepaal artikel 2 <lat 'n 'kleurling' wat 'n dienskontrak van ses maande 

met 'n 'ingesetene' aangegaan het, van die belasting kwytgeskel word. 'n Dienskontrak,409 asook 'n 

verklaring van 'n diensheer, kan <lien as bewys van 'n diensverhouding.410 

'n Diensheer wat 'n valse verklaring maak <lat iemand by horn in <liens is, sal 'n boete van driedubbel die 

belastinggeld betaal. 'n 'Kleurling' wat weier om belasting te betaal, of nalatig is met betaling, kan tot 

drie maande gevangenisstraf gevonnis word, met of sonder harde-arbeid.411 

Selfs hierdie belastingmaatreels kon nie die arbeidersprobleem van blanke boere oplos nie. Swartes het 

verkies om selfstandig te hoer op die verminderde grond tot hul beskikking. Boere was hieroor ontevrede 

en verskaf as rede vir die arbeidstekort: 'daar de Kaffers te rijk zijn om zich eenig zints met werken te 

vermoejen. ' 412 

4.4.5 Beperking van aantal arbeiders per plaas (plakkerwette) 

Uit die distrik Winburg is die probleem van boere om voldoende arbeid te bekom, soos volg by wyse van 

'n brief aan die Volksraad gestel: 
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Wy wen den onder de aandacht van den Hoog Ed. Raad te brengen, de ondoelmatigheid der thans bestaande wet voor 

de Nature II en in ons midden daar ze meest all en, hetzy op ledige plaatsen of by een of antler burger, die voor hun 

een gedeelte van zyn plaats beskikbaar stelt - verzamelen en zich onder geene omstandigheid aan de ingezetenen 

willen verhuren, zoodat daar door eenen zware drukking op een groot gedeelte der bevolking geworpen wordt, van 

wegen schaarsheid van dienstboden.413 

Vertoe van burgers wat arbeidstekorte op hul plase aanvaar het,414 het daartoe gelei dat die Volksraad deur 

Ordonnansie 7 van 1881 415 verorden het dat net vyf hutte met swartes op een plaas belastingvry toegelaat 

sou word. Die maatreels moes as aansporing dien vir arbeiders om hulle op plase te vestig waar daar 

minder as vyfhutte was om 'n eweredige verspreiding van arbeid teweeg te bring. Op die manier sou hulle 

be lasting kon vermy. Daar sou 'n meer eweredige verspreiding van potensiele werknemers op plase wees. 

Die maatreel was gerig teen plakkersplase en groot lokasies op plase waar swartes geringe huur betaal het 

en 'n selfstandige bestaan kon voer. Boere wat meer plase gehad het en baie arbeiders nodig gehad het, 

het teen die maatreel geprotesteer omdat dit hulle arbeidsmag verminder het.416 

In die distrik Harrismith waar die 'plakkersprobleem' op sy ergste was, is die stryd tussen die twee groepe 

boere op die spits gedryf. Keegan toon aan dat petisies deur boere wat die aantal plakkers wou beperk, 

meestal Afrikaners was en die ander groep meestal Engelssprekende boere. Keegan wys daarop dat die 

eerste groep kleinboere was en dus minder welvarend as die tweede groep. Hulle kon nie kompeterende 

lone betaal nie en wou he dat die staat ingryp om arbeiders te verkry. Die selfstandige bestaan van swartes 

op blanke plase was vir hulle onwelkome kompetisie. Die tweede groep het baie gesinne gehad wat op 

hulle plase gewoon het, wat beteken het dat die groep boere bereid was om te kompeteer vir die dienste 

van arbeiders deur middel van bevredigende lone en/of om 'n voldoende deel van die plaas aan werkers 
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Bylae tot die Volksraadnotule 1872 Vol I (21) 169-171, soos aangehaal deur H J van Aswegen Die 
verhouding tussen Blank en Nie-blank in die Oranje-Vrystaat 1854-1902 Argietboek vir Suid-Afrikaanse 
geskiedenis Deel I (1971) 263. 

Bylae tot die Volksraadnotule 1872 Vol I (21) 169-171, soos aangehaal deur HJ van Aswegen Die 
verhouding tussen Blank en Nie-blank in die Oranje-Vrystaat 1854-1902 Argietboek vir Suid-Afrikaanse 
geskiedenis Deel I (1971) 265. 

'Veedieverij en landlooperij' Ordonnansie 7 van 1881. 

T Keegan 'White Settlement and Black Subjucation on the Highveld' in W Beinart & P Delius (reds) Putting 
a Plough to the Ground ( 1986) 236. 
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af te staan vir hul eie boerdery.417 

Die onsuksesvolle kleiner boere het egter die meeste seggenskap in die Volksraad gehad en die beginsel 

van 'n beperkte aantal arbeiders op 'n plaas is deur die Volksraad aanvaar en in Ordonnansie 7 van 1881 

en Ordonnansie 11 van 1883418 beliggaam. Die effek van die wetgewing was om swart families en stamme 

uit mekaar te breek en hulle te verdryf van grond wat die spesifieke stam of familiegroep jarelank bewoon 

het. Sommige stamme het die Vrystaat verlaat sodat hulle oorkant die grens ongehinderd bymekaar kon 

woon en so is die arbeidersprobleem eerder vergroot.419 Swartes moes die Vrystaat verlaat of hulle by 

blankes in <liens stel, ofhul sou 'bevonden word zonder eerlijk bestaan ofwoonplaats te zijn' ingevolge 

artikel 5 van Ordonnansie 1 van 1860. Laasgenoemde Ordonnansie het bepaal dat landlopers 

'gekontrakteer' kon word aan burgers, met ander woorde, hulle kon gedwing word om te werk by 'n 

persoon sonder dat hulle vryheid van keuse daaromtrent gehad het.420 

Baie swart inwoners het verkies om die Vrystaat te verlaat. Die gevolg was dat lone, sowel as die prys van 

graan, gestyg het.421 Na baie vertoe dat boere meer arbeid nodig het,422 is die reel dat vyfhutte per plaas 

belastingvry toegelaat word, later verander na vyf familiehoof de per blanke bewoner wat belastingvry op 

'n plaas kon woon. 423 Ander swartes bo en behalwe die vyf familiehoofde moes een pond hut be lasting per 

jaar betaal.424 
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T Keegan 'White Settlement and Black Subjucation on the Highveld' in W Beinart & P Delius (reds) Putting 
a Plough to the Ground (1986) 236. 

'Veedieverij en landlooperij' Ordonnansie No 11van1883. 

H J van Aswegen Die verhouding tussen Blank en Nie-blank in die Oranje-Vrystaat 1854-1902 Argietboek 
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H J van Aswegen Die verhouding tussen Blank en Nie-blank in die Orarlje-Vrystaat 1854-1902 Argietboek 
vir Suid-Afrikaanse geskiedenis Deel I (1971) 286. 

Hierdie maatreels was gemik teen plakkersplase wat weens swak polisiering steeds 'n onathanklike bestaan 
vir sommige swart bewoners van die Vrystaat gebied het. (HJ van Aswegen Die verhouding tussen Blank 
en Nie-blank in die Oranje-Vrystaat 1854-1902 Argietboek vir Suid-Afrikaanse geskiedenis Deel I (1971) 
295). 

Wet 4 van 1895. 
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4.4.6 Die Vrystaatse Heer- en Diensbodewet 

Ordonnansie I van 1873 het die verhouding tussen heer en diensbode in die Vrystaat vir die eerste keer 

op 'n formele grondslag geplaas. 

Die konsep-ordonnansie voor die Volksraad het voorsiening gemaak vir die reeling van die verhouding 

tussen werkgewers en beide blanke en swart werknemers. Die meerderheid van die Volksraad was nie ten 

gunste hiervan nie, aangesien dit sou beteken dat blank en swart gelykgestel word.425 Die klasse-skeidslyn 

was dus nie so sterk soos die rasse-skeidslyn nie en die heer-dienaar skeidslyn moes wyk voor die wit

swart skeidslyn, ook wat arbeidsverhoudinge in die Vrystaat betref. Weens die beswaar van sommige 

volksraadlede is bepaal dat die Ordonnansie slegs van toepassing gemaak is op 'kleurling' werknemers. 

Die Ordonnansie het voorskrifte bevat met betrekking tot die sluit van kontrakte tussen heer en diensbode. 

Artikel I lui: 'Dat gekleurde personen426 sich als algemeene dienstboden kunnen verbinden, het zij 

mondeling of in geschrift'. Alhoewel dit uit die bewoording van die Ordonnansie wil voorkom asof 

kontrakteervryheid gegeld het, het maatreels soos die passtelsel, wette teen landlopery en hut- en 

hoofbelasting soos hierbo bespreek, swartes met feitlik geen ander keuse gelaat as om by 'n blanke in <liens 

te tree nie. 

'n Mondelinge dienskontrak moes in die teenwoordigheid van twee getuies aangegaan word ten einde 

geldig te wees. So 'n kontrak sal eenjaar lank geldig wees. Skriftelike kontrakte sal nie langer as twee 

jaar lank geldig wees nie en die vorm van die kontrak word in artikel 4 van die Ordonnansie weergegee. 

Die name van die twee partye en die diensvoorwaardes moet gemeld word. 

Die Ordonnansie is van toepassing op 'n 'algemene dienstboden' wat word beskryf as persone wat allerlei 

handwerk binne ofbuite die huis doen op dorpe en plase, ofwat vee oppas.427 Plaaswerkers is dus hierby 

ingesluit. 
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Volksraadnotule van 17 Mei 1983 soos aangehaal deur H J van Aswegen Die verhouding tussen Blank en 
Nie-blank in die Oranje-Vrystaat I 854-1902 Argietboek vir Suid-Afrikaanse geskiedenis Deel I ( 1971) 267. 

Soos hierbo aangedui sluit die term alle nie-Europeers in. 

Artikel 5 van Ordonnansie l van 1873. 
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Geskille tussen meesters en diensbodes sal deur die landdroshowe bereg word met die 'oog op stand, 

karacter en gedrag in de algemeen'428 en landdroste moet strafbepalings van toepassing op laer howe na 

eie diskresie toepas by die volgende oortredings wat in artikel ses genoem word: pligversuim, 

ongehoorsaamheid, brutaliteit, rusverstoring, moedswilligheid, mishandeling van diere, agtelosigheid, 

nalatigheid en drostery. Strafbare gedrag sluit ook in wanneer die diensbode: 

• nie diens aanvaar soos gekontrakteer is nie 

• die werk nie doen soos aan hom/haar opgedra is nie 

• sy/haar meester weens ongehoorsaamheid of nalatigheid skade aandoen 

• sy/haar werk sonder die nodige ywer doen429 en 

• nie op die slaapplek oomag wat deur sy/haar meester aangewys is nie.430 

'n Lys van 17 oortredings van diensbodes word genoem, terwyl wat dienshere betref, slegs melding 

gemaak word <lat die kontrak by mishandeling van die diensbode nietig verklaar sal word.431 Daar is geen 

aanduiding dat die meester gestraf kan word vir sodanige gedrag nie. 

'n Meester wat 'n klagte teen sy diensbode het, kan hom/haar sonder 'n lasbrief voor die landdros bring. 

By gevalle van geringe versuim, kan die geskil deur 'n veldkomet besleg word.432 

Wanneer die meester nie 'n diensbode se loon betaal nie en laasgenoemde nie geld vir 'n regsprosedure 

het nie, sal die staat sy/haar regskoste betaal.433 Die diensbode (as hy/sy gesond is) moet te alle tyde 

gereed wees tot <liens aan die meester. 434 Dit wil voorkom asof hierdie bepaling inhou <lat daar geen 
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Dit wil voorkom asof die bepaling dat 'stand' in ag geneem moet word by beslegting van geskille tot 
voordeel van die meester sou wees, omdat die altyd 'n hoer sosiale posisie as die dienskneg sou beklee. 

Selfs baie geringe 'pligsversuim' is hierdeur stratbaar gestel. Die diensbode was hiervolgens totaal 
uitgelewer aan die diensheer se idee van wat die nodige vlytigheid is wat vereis word. Dit kon aanleiding 
gee tot misbruike omdat hi er nie 'n konkrete maatstaf was om aan te dui of daar afgewyk is van die bedinge 
van die dienskontrak nie. 

Die diensbode se bewegingsvryheid is hierdeur emstig aan bande gele. 

Artikel 8 van Ordonnansie I van 1873. 

Artikel 9 van Ordonnansie I van 1873. 

Artikel I 0 van Ordonnansie I van 1873. 

Artikel 11 van Ordonnansie I van 1873. 
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beperking op diensure was nie. 

Die diensbode was verplig om sy meester op reis te vergesel, selfs buite die grense van die Vrystaat as dit 

'waarskynlik' was dat die meester binne die kontraktyd sou terugkeer. Die diensbode is verplig om saarn 

met die diensheer te trek ashy binne die Vrystaat van woonplek verwissel.435 Hierdie artikel het die 

bewegingsvryheid van diensbodes ernstig gestrem en kon beteken dat die diensbode vir 'n tydperk van 

twee jaar (vir die duur van die kontrak) van sy familie geskei word. So 'n diensbode was in 'n posisie kort 

duskant die van 'n lyfeienes. 

Die klem in die Ordonnansie het deurgaans geval op die regte van die werkgewer. Die oorgrote 

meerderheid voorskrifte het gehandel oor die oortreding van diensbodes, terwyl oortredings van die 

werkgewer nie naastenby soveel aandag van die werkgewer geniet het nie. Die diensbode het wel beperkte 

vryheid gehad met wie hy/sy 'n kontrak wou aangaan, maar sodra die kontrak aangegaan is, was die 

diensbode in 'n magtelose posisie. Die staat het die posisie van die werkgewer versterk deur van 

kontrakbreuk 'n misdaad te maak. 

Alhoewel albei partye deur die Ordonnansie beskerm is, was die beskermende maatreels hoofsaaklik ten 

gunste van die werkgewer. Hierin het die Ordonnansie ooreengekom met die Heer- en Diensbodewette 

in die Kaap, Natal en die Zuid-Afrikaanse Republiek. Anders as Kaapse wette wat vanafl 841 'kleurblind' 

was, was die Vrystaatse Heer- en Diensbodewet alleenlik van toepassing op 'kleurling' diensbodes. 

4.5 Selfstandigheid van swart kleinboere 

Arbeidstekorte op plase en die pogings van blankes om dit op te los het arbeidsverhoudinge tot aan die 

einde van die 19de eeu oorheers. Die blanke in die Oranje Vrystaat in die vorige eeu se siening van die 

ideale arbeidsverhouding word in die volgende paragraaf wat in De Express van 10 Februarie 1893 

verskyn het, weergegee: 

De positie van blanken en zwarten in bet algemeen is en blijft, eens voor altoos, die van (beer) tegenover 

dienstknecbten. Die verbouding is een feit, dat ten gronslag van alle redeneeringen over blanken en zwarten beboort 

te liggen. De boogste belangen van de kleurlingen worden bevorderd wanneer zij in ons goede beeren vinden, en 

435 Artikel 16 van Ordonnansie I van 1873. 
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hunne eer daarin stellen om goede diensboden uittemaken. Hooger behoort de naturel niet te vliegen; en minder 

dan dat behoeft hy ook nie te verwachten.436 

Veral die 'plakkersprobleem', met ander woorde groot groepe swartes wat hulle op blanke plase gevestig 

het en daar 'n selfstandige boerderytjie bedryf het, was vir die boere 'n probleem. Wetgewing soos 

Ordonnansie 7 van 1881 het hierdie gebruik nie uitgeroei nie en net in sommige distrikte verligting 

gebring. Ook deelsaaiers en selfs woonarbeiders kon teen die laaste deel van die 20ste eeu nog 'n redelik 

selfstandige bestaan voer.437 

Die selfstandigheid van die swartes het die blanke boere op tweerlei wyse gekortwiek. Ten eerste kon 

swart kleinboere op 'n veel kleiner stukkie grond 'n bestaan maak as blanke boere, aangesien 

eersgenoemde groep tevrede was om slegs oorlewingsboerderytoete pas. Hulle selfstandigheid het blanke 

boere van arbeiders ontneem. 

In die tweede plek het swart kleinboere kompetisie aan die blank.es gebied met graan wat hul geproduseer 

het.438 Die boere het hierdie kompetisie as onbillik beskou omdat die swartes se behoeftes soveel kleiner 

as die van die blank.es was. Daar is na die Volksraad gekyk om die burgers teen die kompetisie te beskerm 

deur 'n wet te maak 'zulks te veranderen, en te beletten in het vervolg aangezien dat het onmogelijk is voor 

onze blanke graan boeren tegen kleurlingen en wel no gal in ons eigen land te wedyveren. ' 439 Blank.es in 

die Vrystaat het groot geloof in wetgewing gehad om hul arbeidsprobleme op te los. Hulle het nie die 

verantwoordelikheid op hulself geneem om werksomstandighede aantreklik genoeg te maak nie en hulle 

was nie bereid om met mekaar te kompeteer by wyse van lone ten einde werkers te trek om by hulle in 

<liens te tree en te bly nie. Daar is van die Volksraad verwag om wetgewing aan te neem ten einde mense 

te dwing om in <liens te tree. Die mark is nie toegelaat om volgens vraag en aanbod te funksioneer nie.440 
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De Express en Oranjevrijstaatsch Advertensieblad (I 0 Februarie 1893). 

C Bundy The Rise and Fall of the South African Peasantry (1988) 206. 
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Hierdie houding van blanke V rystaatse boere is ook weerspieel in die houding van blanke boere in die 
Kaap en Natal en was ook die houding van blanke boere in Suid-Afrika gedurende die grootste gedeelte 
van die 20ste eeu, soos blyk uit wetgewing wat vir die doel deur die RSA parlement aangeneem is. Die 
Naturelle Grondwette, Heer- en Diensbodewette en instromingsbeheermaatreels is tekenend van die 
houding van werkgewers wat die verantwoordelikheid vir verkryging van arbeid ontduik en die 
verantwoordelikheid afskuif op die wetgewer om deur middel van dwingende maatreels en die vernietiging 
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4.6 Aanbevelings van die Arbeidskommissie 

'n Arbeidskommissie is op 14 Mei 1892 deur die Volksraad aangestel om arbeidsprobleme te ondersoek. 

Die kommissie wat sy verslag op 7 Julie 1894 gelewer het, het tot die gevolgtrekking gekom dat probleme 

in verband met voldoende arbeid nie deur wetgewing opgelos kan word nie, omdat daar te min swartes in 

die Vrystaat was, selfs om vyf arbeiders vir elke hoer te lewer.441 Boere se arbeidsprobleem is vererger 

omdat daar werksgeleenthede by die spoorwee en die diamant- en goudmyne was. Swartes moes volgens 

die kommissie nie gedwing word om te werk nie, want <lit sou die indruk van slawemy skep. 

Die kommissie het aanbeveel dat die Heer- en Diensbodewette gehou moet word soos <lit is en verder 

opgemerk: 'Uwe Commissie heeft echter gemerkt dat in enkele gevallen het feit <lat een Dienstheer geen 

volk kan krijgen aan hemzelven misschien te wijten is. ' 442 Die kommissie lewer op hierdie wyse versigtige 

kommentaar op die feit <lat lone van diensbodes soms nie betaal is nie of dat hulle swak betaal is. Om 

hierdie misbruike teen te werk, het die kommissie aanbeveel dat vrederegters die bevoegdheid moes he 

om nie alleen die klagtes van blanke dienshere aan te hoor nie, maar ook die klagtes van diensbodes. Die 

implikasie was dat swart en wit gelykheid voor die reg sou he.443 

Die ou vrees vir gelykstelling het die Volksraad egter daarvan weerhou om gelyke behandeling aan swart 

en wit voor die reg te gee.444 
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van die selfstandige bestaansmontlikhede vir potensiele werknemers, arbeidstekorte op te los. In hoofstuk 
2 sal wetgewing wat in die 20ste eeu gebruik is om dwangarbeid op plase te verseker, bespreek word. 

OVS Oranjeboek 1890: Sensus 1890 (H J van Aswegen Die verhouding tussen Blank en Nie-blank in die 
Oranje-Vrystaat 1854-1902 Argietboek vir Suid-Afrikaanse geskiedenis Deel I (1971) 286). 

OVS Oranjeboek 1894: Rapport van die Arbeidskommissie (HJ van Aswegen Die verhouding tussen Blank 
en Nie-blank in die Oranje-Vrystaat 1854-1902 Argietboek vir Suid-Afrikaanse geskiedenis Deel I (1971) 
294). 

Hierdie aanbeveling was in ooreenstemming met artikel 57 van die Grondwet van 10 April 1854, wat bepaal 
het dat 'De Wet is voor alien gelijk, met dien verstande, dat de regter alle wetten met onpartijdigheid sal 
uitoefenen .... ' 

Volksraadnotule van 1 April 1895 (H J van Aswegen Die verhouding tussen Blank en Nie-blank in die 
Oranje-Vrystaat 1854-1902 Argietboek vir Suid-Afrikaanse geskiedenis Deel I (1971) 295). 
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5. ARBEIDSVERHOUDINGE EN -WETTE NOORD VAN DIE V AALRIVIER 

5.1 Inleiding 

Die Trekkers se strewe na 'n e1e onathanklike staat waar hulle swart-wit verhoudinge en 

arbeidsverhoudinge na goeddunke kon reel, het eers in Natal misluk en toe ook in die Transoranje-gebied 

met die anneksasie daarvan in 1848 as die Oranjerivier-Soewereiniteit. Baie van die Trekkers het op 

daardie tydstip na die gebied noord van die V aalrivier getrek waar die Britte se gesag nog nie gegeld het 

nie.445 

'n Deel van die Voortrekkers het hulle in Potchefstroom gevestig. Daar was ook kleiner groepe soos 

byvoorbeeld die by Ohrigstad en Lydenburg. Die eerste amptelike dokument van die Trekkers noord van 

die Vaal is die drie-en-dertig artikels van 9 April 1844.446 In die artikels word voorskrifte gegee vir die 

regspleging, vereistesvir die Burgerraad, militere <liens, hoogverraad, korrupsie, misdaad ens. Die drie-en

dertig artikels bepaal dat die 'Hollandsche Wet' sal geld vir gevalle waarvoor die wetgewer nie 

voorsiening gemaak het nie. 

5.2 Onatbanklikheid van die Trekkers word erken 

Die Sandrivierkonvensie, waardeur die onathanklikheid van die Trekkers noord van die Vaalrivier deur 

Brittanje gewaarborg is, was die indirekte gevolg van die oorlog wat aan die Oosgrens van die Kaap 

uitgebreek het. Engelse troepe is uit die gebied noord van die Vaalrivier onttrek om aan die Oosgrens 

<liens te doen. Mosjesj het beplan om in hierdie omstandighede die Britte se mag in die Oranjerivier 

Sowereiniteit te verbreek. Nadat hy 'n gevoelige slag aan 'n troepemag toegedien het, het die Trekkers 

noord van die Vaalrivier beplan om 'n bondgenootskap met Mosjesj te sluit. Die Britte het daarop die 

Sandrivierkonvensie met die Transvaalse burgers aangegaan om die neutraliteit van die Trekkers te 

verseker.447 Na 18 jaar is een van die hoofdoelstellings met die Groot Trek verwesenlik en sou die 

Trekkers nou onder andere hul arbeidsbetrekkinge na goeddunke kon reel. 

445 

446 

447 

J de Bruyn 'Die Groot Trek' in T Cameron (red) Nuwe Geskiedenis van Suid-Afrika 2de hersiene uitg ( 1991) 
137. 
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5.3 Die beleid van Trekkers noord van die Vaalrivier teenoor swartes 

Sommige van die wit emigrante het hulself vereenselwig met die volk Israel en die swart bevolking gesien 

as ewekniee van die heidense Kanaaniete met wie die volk Israel volgens goddelike voorskrif nie moes 

vermeng nie. Hierdie 17de eeuse protestantisme saam met die vrees vir verswelging van die kultuur van 

'n klein groepe deur 'n massa mense met 'n antler kultuur, het tot gevolg gehad dat die Trekkers hulself 

eenkant wou hou van die swart stamme wat die gebied bewoon het en ook van die wat weggevlug het 

tydens die Difikane en teruggekeer het nadat Silkaats deur die Trekkers verslaan is.448 Die drie-en-dertig 

artikels van 1844 bepaal byvoorbeeld: 'Geen Bastaarden zullen in onze vergaderingen van die burgerraad 

als lid of regter mogen zitten.' Die grondwet van 1858 wat hieronder bespreek word, bepaal: 'Geen 

gekleurden, noch bastaarden zullen toegelaten worden in onze vergaderingen' .449 

Burgerskap is slegs vir blankes gereserveer en swartes is nie toegelaat om grond binne die Republiek te 

besit nie. In Mei 1849 het die Krygsraad byvoorbeeld 'n resolusie aangeneem dat swartes nie die gebied 

wat deur blankes beset is sonder toestemming mag binnekom nie.450 

Die strewe om skeiding tussen die rasse te bring is gekelder deur die voortdurende behoefe aan arbeid wat 

daaglikse kontak geYmpliseer het. Sommige boere het hul plase selfs in die omgewing van swart krale 

aangele ten einde van 'n arbeidsbron verseker te wees.451 Weens die beskikbaarheid van grond kon elke 

blanke 'n plaas besit en was blankes nie bereid om vir mekaar te werk nie. Die swart stamme wat in die 

omgewing van plase gewoon het, was die aangewese arbeiderskorps. Geleidelik het die blanke boere se 

beleid teenoor swartes geneig in die rigting van onderwerping en kontrole.452 

Die uitdaging waarvoor blankes vanaf die begin van die volksplanting te staan gekom het en waarvoor 
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hulle al hul vemuf moes inspan, was om die land se rykdom aan menslike hulpbronne te ontsluit. Metodes 

wat vir hierdie doe! deur die Voortrekkers in Transvaal aangewend is, het. 'n groot impak op swart-wit 

verhoudings in die gebied gehad, soos hieronder bespreek sal word. 

Die 'Grondwet van de Zuid-Afrikaansche Republiek' (ZAR) van Februarie 1858453 wat deur die Trekkers 

noord van die V aalrivier gestig is, toon die behoefte om apart van die swart nasies te bly. In die Grondwet 

word <lit soos volg gestel: 'Het volk wil geene gelijkstelling van gekleurden met blanke ingezetenen 

toestaan, noch in Kerk, noch in Staat.454 Dit word egter duidelik gestel <lat geen slawemy in die 

Republiek toegelaat sal word nie: 'Het volk wil geen slavehandel, noch slavemij in deze Republiek 

dulden. ' 455 

Vereistes vir lede van die Volksraad is onder andere besit van vaste eiendom, lidmaatskap van die 

Nederduits-Hervormde Kerk en 'n blanke vel: 'Geen gekleurden, noch bastaarden zullen toegelaten 

worden in onze vergaderingen. ' 456 

Aan die veldkomette word handhawing van die orde opgedra. Die taak sluit in die toesig oor 'kleurlingen' 

en die bekamping van landlopery en 'vagebonden' .457 

Op 17 September 1858 is instruksies aan veldkomette uitgereik waarin 'n hele aantal aanwysings met 

betrekking tot die hantering van swartes opgeneem is.458 'n Gedeelte van die instruksies is eintlik 'n tipe 

arbeidskode. Elke 'kleurling' wat met of sonder vee rondloop, moet 'n behoorlike pas van die veldkomet 

he (par 37). Naturellekapteins mag slegs 'n sendeling in hul gebied toelaat met verlofvan die veldkomet, 

mi raadpleging van die Volksraad (par 38).459 Aansoeke om 'kleurlingen' in <liens te neem, moet by die 
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veldkomet geskied (par 39). Persone wat sonder kennis van die veldkomet met 'diensvolk' onderhandel, 

kan beboet word (par 40). Gekleurde diensbodes moet goed behandel word. Indien hulle swak behandel 

word, kan hulle 'n klag by die veldkomet le (par 42). 'n Boete kan opgele word vir mishandeling van 'n 

diensbode. Elke gekleurde persoon wat nie ondergeskik is aan 'n kaptein nie, sal deur die veldkomet in 

di ens geplaas word. 460 Geen pas sal aan gekleurde persone verleen word om buite die land te gaan nie. 

Ongestoorde be sit van grond en beskerming word aan naturelle-kapteins gewaarborg, maar hulle moet hul 

egter aan die wette van die land onderwerp (par 49). Veldkomette sal geskikte grond vir swart stamme 

aanwys (par 150). Vorms vir dienskontrakte wat in die teenwoordigheid van 'n veldkomet aangegaan 

word, word voorgeskryf (par 56). Veldkomette moet waak oor die nakoming van die wet waarvolgens 

die vervoer van gekleurde persone of hul kinders oor die grense, of die verkoop van sodanige persone, 

strafbaar is met 'n boete van £ 100-£500 of gevangenisstraf (par 54 ). Die eienaar van 'n plaas waar 'n 

swart kraal is, kan vier hoofde van huisgesinne in <liens neem, maar hulle moet egter vir hul <liens beloon 

word. 

Uit bogenoemde instruksies blyk dat enige swarte se bewegingsvryheid beperk is deurdat die dra van 'n 

pas verpligtend was en dat swartes nie toegelaat is om oor die grens te gaan nie. Gedwonge arbeid is deur 

hierdie maatreels teweeggebring, aangesien die veldkomet iemand wat nie aan 'n kaptein ondergeskik was 

nie, in <liens van 'n burger kon stel. Die maatreels toon dat die burgers van mening was dat elke swart 

persoon 'n meester moes he en in 'n tipe feodale verhouding verbind moes wees. 

5.4 Metodes om arbeid te bekom 

5.4.l Die inboekstelsel 

Die berugte inboekstelsel wat reeds in die Kaap en in Natal tot misbruike aanleiding gegee het, het weer 

in die Zuid-Afrikaanse Republiek opgeduik as 'n metode om goedkoop arbeid te verkry. In die 

Kaapkolonie het die stelsel sy ontstaan gehad in die gebruik dat kinders van slawevaders en Khoikhoi

moeders tot hul 25ste jaar moes werk vir die hoer op wie se plaas hulle grootgeword het, met alleen kos 

en klere as vergoeding.461 In die Zuid-Afrikaanse Republiek was die stelsel oenskynlik gemik op die 
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Hierdie bepaling beteken dat geen swartes binne die Republiek toegelaat is om 'n selfstandige bestaan te 
voer nie. Elke swarte moes soos in feodale tye 'n meester he. 

Sien par 2.7.1. hierbo. 
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versorging van weeskinders wat ouerloos agtergelaat is na veldslae van boere teen swart stamme of swart 

stamme onder mekaar,462 ofwat deur stamkapteins aan boere as 'n geskenk gegee is om goedgesindheid 

te verkry of om op beskerming aanspraak te maak.463 

Veral sendelinge wat onder die swartmense gewerk het, het die ZAR gekritiseer dat slawemy toegepas 

word onder die dekmantel van die inboekstelsel.464 Dat daar misbruike plaasgevind het is nie te betwyfel 

nie. Een voorbeeld hiervan is die aanval op Sechele se kraal waar David Livingstone as sendeling gewerk 

het. By die geleentheid is 200 kinders weggevoer. Livingstone se kommentaar op die voorval lui soos 

volg: 'The Boers ... carried off two hundred of our schoolchildren into slavery. ' 465 Huyser voer egter aan 

dat die wegvoering van vroue en kinders slegs 'n tegniek was om Sechele te dwing om vrede te sluit en 

dat die meeste toegelaat is om terug te keer. Slegs die kinders wie se ouers hulle nie teruggeeis het nie, 

is ingeboek. 466 

Sendinggenootskappe en filantropiese groepe het sterk vertoe tot die lmperiale Koloniale Kantoor gerig 

om die herroeping van die Sandrivier-konvensie, juis om die beweerde swak behandeling van 

swartmense stop te sit. 467 

Die Volksraad was sensitief vir die kritiek dat slawemy in die ZAR toegepas word en daar was die besef 

dat die Britse Regering horn sou inmeng met die ZAR-Regering indien die beweringe grondig blyk te 

wees. Lord Camarvon skryf trouens in Februarie 1867 aan Wodehouse dat as slawemy in die Republiek 
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toegelaat was en die tyd daarvoor ryp is, sou hy die Sandrivierkonvensie nietig verklaar. 468 

Om kritiek te vermy het die Volksraad 'n aantal wette aangeneem om die inboekstelsel te reguleer en 

enige beskuldiginge van slawerny of slawehandel te verhoed. 

Reeds in die Drie-en-dertig artikels wat deur die Verenigde Volksraad in 1849 as 'n tipe regskode 

aanvaar is, is blankes verbied om krale te besoek en kinders op 'n onwettige (gewelddadige) manier weg 

te neem. Oortreding was strafbaar met 'n boete van tot 500 riksdaalders. 469 

Op 9 Mei 1851 is die voorwaardes vir wettige inboeking soos volg deur die Volksraad te Lydenburg 

bepaal: Enige persoon wat so 'n kind ontvang, moes binne agt dae kennis aan die landdros of veldkornet 

gee. Die ampsdraers moes dan ondersoek instel of die kind op 'n wettige wyse verkry is. As dit nie die 

geval was nie, moes so 'n kind weer onmiddellik aan sy ouers oorhandig word. Indien die kind op 'n 

wettige wyse verkry is, moes hy deur die landdros of veldkornet ingeboek word. Die amptenaar moes 

die ouderdom van die kind aanteken, waar hy/sy verkry is en waar hy/sy voorheen gewoon het. Die 

ingeboekte moes tot sy/haar mondigwording in diens van die persoon bly by wie hy/sy ingeboek was. 470 

Alhoewel artikel 4 van die Sandrivierkonvensie bepaal het dat 'geen slawernij ... zal worden 

geprotesteerd of toegelaten in die landstreek ten noorden van de Vaalrivier door die Emmigranten

boeren ', 471 is kinders wat ingeboek kon word, dikwels as 'zwarte ivoor' beskryf, wat dui op hul 

handelswaarde. 472 Om onwettige slawehandel veral van Mosambiek se kant te stuit, het die Volksraad 

bepaal dat jagters, handelaars en ander persone wat swart stamme besoek, geen inboekelinge die 

Republiek mag binnebring nie tensy hulle weeskinders is wat gered moet word. 473 
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Slawehandel is weer eens streng verbied. Persone by wie kinders ingeboek is, sou beskou word as die 

voogde van die inboekelinge (eerder as werkgewers) en geen oorboeking is toegelaat nie. By oorlye van 

die voog bly die kind egter onder toesig van die erfgename, wat weer beelde van slawerny oproep. Die 

registrasiefooi vir die oordra van 'n inboekeling van een meester na 'n ander, wat ook maklik in 'n 

koopprys vir die inboekeling kon ontaard, is laag vasgestel op 30 riksdaalders, juis om so 'n misbruik 

te verhoed. 474 

Dat misbruike by die verkryging en behandeling van ingeboektes voorgekom het, is nie te betwyfel nie 

- daarvoor het die beskuldigings te reelmatig voorgekom. 475 Die Volksraad het wel die euwels deur 

wetgewing probeer bekamp, maar die uitvoerende gesag was nie sterk genoeg om die reels af te dwing 

op die wydverspreide burgers en ook op reisigers en handelaars wat die gebied besoek het nie. 476 

Amptelike ondersoeke van die Britse Regering na die bestaan van slawerny in die ZAR het getoon dat 

so 'n stelsel nie daar bestaan het nie. 477 Dit is jammer dat die ondersoeke na misbruike telkens om die 

begrip slawemy gedraai het, want dit was maklik om beskuldigings van slawerny te weerle aangesien 

slawerny as sulks nie toegepas is nie. Die inboekstelsel in die ZAR het egter elemente van slawerny 

bevat aangesien die stelsel nie primer gemik was op die versorging van weeskinders soos voorgegee is 

nie, maar om die arbeidsprobleem van boere op te los, wat bewys word deur die gretigheid van boere 

om inboekelinge te bekom. 478 Om kinders van kleuterouderdom in die hande van 'n meester te plaas 

waar hy of sy geen seggenskap oor sy of haar doen en late het nie, nie kon vertrek as hy of sy nie goed 

behandel is nie en sonder enige betaling moes werk tot sy of haar 21ste jaar, kan met geen ander term 

as slawerny beskryf word nie. 

Die stelsel van inboeking het egter in die Kaapkolonie met volle seen van die Britse administrasie bly 
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voorbestaan en so ook in die drie jaar wat die ZAR na anneksasie onder Britse bestuur was. 

Daar is deur die Volksraad van die ZAR verder bevind dat die Britse regering nie die minste moeite 

gedoen het om toe te sien dat inboekelinge goed behandel is nie en dat die Britse administrasie inboeking 

op groot skaal en op 'n skandelike manier ondemeem het deur ouers van kinders te skei en dat die stelsel 

in effek op slawemy neerkom. Die Volksraad het ook bevind dat die inboeking van die stam van 

Masselroom teen die gees van die Drie-en-dertig artikels van 1849 en die bepalings van die 

Sandrivierkonvensie was en die betrokke inboekelinge is vrygelaat. 487 

5.4.2 Verpligte arbeid as belasting 

'n Verdere metode wat ingespan is om arbeid te verkry was 'n tipe 'arbeidsbelasting'. Dit is opgele aan 

swart stamme wat onder die gesag van die Volksraad gestaan het, hetsy die wat oorwin is, of wat 

toestemming verkry het om hulle tussen blankes te vestig ter wille van beskerming. 488 

Hierdie verpligte arbeid het reeds vroeer in die Kaap en Natal voorgekom waar verpligte arbeid deur 

die staat vir openbare werke opgele is. 489 In die gebied noord van die Vaalrivier is verpligte arbeid egter 

ook beskikbaar gestel aan privaat persone, meestal boere. Die sendeling Livingstone het die instelling 

skerp gekritiseer, maar Trekkerleiers Potgieter en Pretorius het die stelsel verdedig deur te verklaar dat 

die regering geregtig is om op die arbeid van swartes aanspraak te maak in ruil vir die reg wat hulle het 

om op die blankes se grondgebied te woon. 490 

Kragtens 'n Volksraadsbesluit van 23 Januarie 1950 het dit een van die take van 'n veldkomet geword 

om verpligte arbeid in sy wyk te organiseer. 'n Swart persoon kon vir 'n tydperk van nie langer nie as 
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twee weke sonder betaling aan 'n boer vir verpligte arbeid toegese word. Die boer aan wie so 'n werker 

toegese is, was verantwoordelik vir die voorsiening van goeie kos. Weiering om te werk kon die 

swartes blootstel aan·tyfstraf van tot 25 houe met die platriem.491 

Dieselfde Volksraadbesluit bepaal dat arbeiders van wie verlang is om 'n jaar lank vir 'n boer te werk, 

met 'n verskalf vergoed moes word en dat die boer die kleur van die verskalf op die arbeider se pas 

moes aanbring. 492 Laasgenoemde arbeiders moes nie gedwing word om !anger as 'n jaar op die plaas 

te werk nie. Ordonnansie 2 van 1864493 bepaal dat swart persone wat hulle vir hul beskerming en 

veiligheid binne die grense van die Republiek vestig, verplig is om vir ses maande teen 1:5:2 

riksdaalders per maand te werk. 

Die gebruik van hierdie 'belasting' in die vorm van verpligte arbeid het weer eens die beskuldiging van 

slawe-arbeid van sendelinge se kant ontlok. Alhoewel dit nie as slawerny gesien kan word nie, was dit 

tog afkeurenswaardig daar dit 'n gedwonge vorm van arbeid was wat tot wrywing tussen swart en wit 

gelei het. 494 

Ter verdediging van die Trekkers sou aangevoer kon word dat geld skaars was, dat swart persone nie 

'n geldstelsel geken het nie en dat dit die rede was waarom arbeid as 'n tipe belasting vereis is. 

Belasting sou egter ook in die vorm van graan of vee gehef kon gewees het. Op so 'n wyse sou beter 

verhoudings tussen swart en wit gehandhaaf kon word en die Republiek sou homself kon beskerm teen 

aantygings dat daar van slawe-arbeid gebruik gemaak is. 

5.4.3 Hut- en hoofbelasting 

Die Uitvoerende Raad van die Republiek het in 1858 besluit om belasting van 'vriendelik gesinde 
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Kapteins' te vorder. 495 Die besluit is nie deurgevoer nie en in 1864 besluit die Volksraad om 'n 

algemene hootbelasting te hef. 496 Inwoners van Wakkerstroom het in 1860 die Volksraad versoek om 

die inboorlinge wat nie in diens was nie onder 'n verpligting te bring om te werk deur hulle belastings 

te laat betaal. 497 

In Julie 1866 is verorden dat elke boer geregtig sou wees om vyf inboorling-huisgesinne aan te hou wat 

nie belasting sou betaal nie. 498 In Oktober van dieselfde jaar is hierdie vergunning teruggetrek, 

plaaswerkers sou nou wel belasting betaal, maar minder as ander werkers. Boere het protes teen die 

maatreel aangeteken, 499 waarskynlik omdat hulle weer probleme met arbeidstekorte sou he as daar nie 

'n insentief vir swart persone was om by hulle te werk nie. 

In 1876 is die belastingwette weer verander en is persone wat in diens was, vrygestel van persoonlike 

be lasting. 500 'Diensboden' is ook vrygestel van 'wegbelasting', wat ingevorder is om openbare wee in 

stand te hou. Om voordeel uit hierdie wette te trek, sou 'n swarte homself moes verhuur. In 1880 is 

'n belasting van tien sjielings op elke strooihut of woning wat deur 'n inboorling501 bewoon word, 

opgele. 

Die wette was duidelik bedoel om swart persone te dwing om hulself in blankes se diens te stel. 

Opstandigheid oor die belastings het dit gevaarlik en onmoontlik gemaak om belasting in te vorder. 

Swart persone het soms weggetrek om betaling van belasting te voorkom en so is die teenoorgestelde 
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as die gewenste resultaat bereik.502 

5.4.4 'n Passtelsel 

Die moord op Hermanns Potgieter en ander blankes bet daartoe gelei dat die Krygsraad in 1854 

verorden bet dat wanneer dit duidelik blyk dat 'n swart persoon wat sonder 'n pas gevang word nie in 

<liens van 'n blanke is nie, die persoon doodgeskiet sal word. Die enigste 'misdaad' waaraan so 'n 

persoon wat summier tereggestel kon word, dus skuldig sou wees, is dat hy nie by 'n blanke in <liens 

was nie. 503 

Om landlopery en diefstal die hoof te hied en ook 'n bron van arbeid te verseker, is daar in 1858 

instruksies aan veldkornette uitgevaardig waarvolgens hulle verantwoordelik was om toe te sien dat elke 

swart persoon in sy wyk in die <liens van 'n wit man of onder beheer van 'n stamkaptein was. Hierdie 

maatreel bet swart persone in dieselfde posisie geplaas as lyefeienes in feodale tye. 

Die instruksies vir veldkornette van 1858 bepaal dat elke 'kleurling' wat onder 'n kaptein staan en buite 

sy area van verblyf rondloop, deur die veldkornet van 'n pas voorsien moet word. Indien hy enige diere 

by horn bet, moet die soort en aantal ook in die pas vermeld word. 504 ('Kleurling' beteken volgens Wet 

2 van 1883 'n persoon wie se vader of moeder tot en met die 4de geslag tot die inboorlingrasse van Asie 

of Afrika behoort.) 

In 1864 is vereis dat elke swarte 'n pas van sy werkgewer of ander gesagsfigure soos 'n sendeling, 

veldkornet, landdros of sy eie opperhoof moes verkry om die distrik te verlaat waar hy woon. 'n Swarte 

buite sy distrik kon deur enige burger in hegtenis geneem word en vir straf aan 'n veldkornet oorhandig 

word.505 Passe was by veldkornette beskikbaar en sou een sjieling kos. Die koste van die pas bet 

voorveronderstel dat die swarte kontant sou he en feitlik die enigste manier om kontant te verdien was 
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om by 'n blanke in <liens te tree. Hoe langer 'n persoon buite <liens was, hoe duurder was die pas wat 

hy na die tydperk van werkloosheid moes verkry. 506 

Die doel met die pasmaatreels, soos alle paswette daarvoor en daarna, was om swart persone se 

bewegingsvryheid te beperk en hulle te verhoed om hul arbeid meer winsgewend elders te verkoop. Die 

motief blyk duidelik uit die feit dat swartes eers verbied is om die Republiek te verlaat en later moes die 

wat die Republiek verlaat het, 'n hoer fooi vir 'n pas betaal as die wat die Republiek binnegekom het. 507 

Landlopery is swaar gestraf, enersyds om diefstal te bekamp, en andersyds om te verseker dat elke swart 

persoon in die Republiek onder die beheer van 'n boer, sendeling of kaptein is. 

Artikel 3 van Ordonnansie 2 van 1864508 het bepaal dat 'eenig kleurling binnen de limieten van deze 

Republiek woonagtig en die bevonden zal worden zonder eerlyk bestaan of vaste woonplaats te zyn', 

of wat gevind sonder 'n pas te wees, gestraf sal word weens landlopery met 'n boete van nie minder as 

40 rijksdaalders (£3) en nie meer as 133:2:4 rijksdaalders (£10) nie. Die alternatiefwas gevangenisstraf 

van tussen drie en ses maande, met of sonder harde-arbeid, of anders kon die landloper 'onder contrakt 

geplaast worden als diensbode' by 'n burger met sodanige maandelikse beloning as wat die landdros 

goedvind vir 'n tydperk van tussen twaalf maande en twee jaar. Die effek van die bepalings was dat 

iemand wat nie 'n vaste woonplek het nie, gedwing kon word om tot twee jaar lank teen 'n karige loon 

vir 'n persoon te werk wat hy nie gekies het nie. 

In 1866 het die Volksraad met betrekking tot landlopery bepaal dat 'n persoon wat aan landlopery 

skuldig bevind word, vir 'n tydperk van nie meer as 12 maande by 'n burger sal werk nie, teen 'n 

maandelikse loon deur die veldkornet vasgestel. 509 Die probleem met hierdie bepaling is dat die 

veldkornet self ook 'n burger sou wees en dat hy 'n loon sou vasstel wat eerder ten gunste van die 

burger sou wees. 
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508 
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Wet 3 van 1876 in Fred Jeppe (red) Localen Wetten der ZuidAfrikaansche Republiek 1849-1885 (1887) 662. 

J D Huyser Die Naturelle-politiek van die Suid-Afrikaanse Republiek 1838-1877 D Litt- proefskrif 
Universiteit van Pretoria (1936) 174. 

Argiefkommissie Suid-Afrikaanse Argiefstukke: Transvaal; No 5 (1949) 272. 

Staats Courant 24 Julie 1866 in Argiefkommissie Suid-Afrikaanse Argiefstukke: Transvaal; No 5 ( 1949) 
424. 
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'n Maatreel wat tot groot ongerymdheid kon aanleiding gee is artikel 8 van Wet 3 van 1876,510 wat 

bepaal dat dit die plig van burgers is om landlopers aan die veldkornet uit te lewer. Die burger se 

vergoeding sou bestaan uit 'n deel van die boete wat die landloper verplig is om te betaal. lndien die 

landloper nie die boete kon betaal nie, kon hy by iemand in <liens geplaas word. Om 'n heksejag op 

landlopers uit te voer, sou dan 'n handige manier wees om goedkoop arbeid te verkry. Die veldkornet 

sou moontlik nie ongenee wees om die landloper in <liens te stel van die burger wat horn in hegtenis 

geneem het nie. 

5.4.5 Beperking van aantal arbeiders per plaas 

Om 'n eweredige verspreiding van arbeiders te verseker, is die aantal gesinne wat belastingvry op een 

plaas kon bly ook deur die Volksraad beperk. Die instruksies vir veldkomette van 1858 laat vier 

huisgesinne per plaas toe. Vyf arbeidergesinne is op een plaas in 1866 toegelaat.511 Hierdie regulasie 

kom ooreen met soortgelyke regulasies wat in die Republiek van Natalia en in die Oranje Vrystaat 

gegeld het. Die stelsel was tot nadeel van plaasarbeiders, wat nou beperk was in hul vryheid van keuse. 

Boere wat swakker lone en minder gunstige werksomstandighede gebied het, is deur die maatreel 

bevoordeel. Werkers kon hul arbeid nie meer neem na waar hulle die hoogste prys en beste behandeling 

kan kry nie. Boere was nie genoodsaak om beter werksomstandighede en kompeterende lone aan te bied 

om arbeiders te trek nie. Die staat het bewegingsvryheid beperk in 'n poging om die arbeidsprobleem 

op te los. 

5 .5 Maatreels om werkers te beskerm 

Die Volksraad het wel ook maatreels aangeneem om werkers te beskerm. Die Drie-en-dertig artikels512 

het bepaal dat geen persoon die woonplekke van inboorlinge mag besoek of hul kinders op onwettige 

wyse wegneem nie. 'n Boete van 500 rijksdaalders kon vir oortreding opgele word. 

Besoeke aan swart krale het gewoonlik verband gehou met die verkryging van arbeid. Om misdrywe 

510 Fred Jeppe (red) Local en Wetten der Zuid Afrikaansche Republiek 1849-1885 ( 1887) 664. 

511 Reeling van landlopery in Staats Courant 24 Julie 1866 Argiefkommissie Suid-Afrikaanse Argiefatukke: 
Transvaal; No 5 (1949) 425. Sien ook 'Vagebondage ofLandlooperij' Wet 1van1881. 

512 G W Eybers Constitutional Documents: illustrating South African History (1918) 349. 
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in die verband te voorkom is daar in 1858 verorden dat geen persoon sonder toesig van die veldkomet 

enige onderhandelinge met 'n inwoner van enige kraal mag aanknoop nie.513 Die maatreel was daarop 

gemik om swart persone te beskerm teen uitbuiting, maar ook om blankes te beskerm, aangesien 'n 

vergryp van een blanke sou kon veroorsaak dat die betrokke stam hulle op antler blankes wreek. 

In 1858 is veldkomette ook verantwoordelik gemaak vir toesig oor krale binne hul distrikte. 

Veldkomette was die Volksraad se verteenwoordigers in onderhandelings met swart stamme in hul 

distrikte. 514 

Om te voorkom dat meesters hul diensbodes mishandel, het die Volksraad in 1850 bepaal dat boere nie 

die reg in eie hande moes neem nie, maar hul klagtes by veldkomette moes le, wat dit dan ondersoek 

het en lyfstraf van 25 slae met die platriem kon toedien. 515 Plaaswerkers wat liggaamlik deur hul 

werkgewer mishandel is, kon 'n klag by die veldkomet le,516 maar omdat veldkomette ook blanke boere 

was het die maatreel waarskynlik weinig beskerming gebied. 

Veldkomette moes toesien dat skriftelike kontrakte tussen werkgewer en werknemer verly word. Die 

datum van indiensneming, dienstyd en loon moes in die kontrak verskyn. 517 Die werkgewer moes die 

volle loon betaal anders stel hy horn bloot aan 'n boete van tien tot 25 riksdaalders. Die werknemer 

moes horn aan die kontrak hou of met 25 slae gestraf word. Hy sou die werkgewer ook moes vergoed 

as enige koste deur sy 'weerspannigheid' veroorsaak is.518 

Artikel 42 van Instruksies vir Veldkomette bepaal: 'De Meesters en meesteressen zullen hun 
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Instructie voor de Veldkometten 17 September 1858 in Fred Jeppe (red) Locale Wetten der Zuid 
Afrikaansche Republiek 1849-1885 ( 1887) 98-99. 

Fred Jeppe (red) Locale Wetten der Zuid Afrikaansche Republiek 1849-1885 (1949) 99. 

Volksraadsnotule23Januarie1850 in Argiefkommissie Suid-AfrikaanseArgiefttukke: Transvaal; No 1 1845-
1850 (1949) 117. 

Artikel 42 Instructie voor Veldkometten in Fred Jeppe (red) Localen Wetten der Zuid Afrikaansche 
Republiek (1849-1995) (1887) 96. 

Artikel 42 Instructie voor Veldkometten in Fred Jeppe (red) Localen Wetten der Zuid Afrikaansche 
Republiek (1849-1995) (1887) 98-99. 

Artikel 42 Instructie voor Veldkometten in Fred Jeppe (red) Localen Wellen der Zuid Afrikaansche 
Republiek ( 1849-1995) ( 1887) 98-99. 
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dienstboden goed voeden, goed behandelen en belonen. Doen zij dit niet, dan kunnen die dienstboden, 

zich daar over beklagen bij den Veldkornet hunnen afdeeling ... '. Die veldkomet kan 'n beslissing maak 

en as die werkgewer skuldig bevind is, gee die veldkomet kennis aan die landdros. Laasgenoemde kan 

weer aan die Staatsprokureur kennis gee, sodat die skuldige in die gepaste hof aangekla word. 519 

Indien die meester skuldig bevind word, sal hy/sy nie alleen gestraf word volgens die oordeel van die 

hof nie, maar ook 'n boete van nie minder as 20 riksdaalders betaal nie.520 lndiendie aanklag ongegrond 

blyk te wees, sal aan die 'kleurling zoodanige lijfstrafworden toegediend so hij aan verdere soortgelijke 

aanklagt worde afgeschrikt en teruggehouden' .521 

Beskerming wat deur wetgewing aan inboekelinge verleen is, is reeds onder die inboekstelsel hierbo 

bespreek. 

Soos reeds uitgewys, was die ZAR sensitief vir kritiek van veral sendelinge oor hul beleid teenoor die 

inheemse bevolking van Transvaal omdat die Volksraad bewus daarvan was dat Brittanje die 

Sandrivierkonvensie, wat bepaal het dat geen slawerny toegepas mag word nie, sou kon ophef indien 

die beskuldigings van slawemy gesubstansieer sou kon word. Om hierdie rede is wetgewing aangeneem 

om die inheemse bevolking te beskerm. Die beskermingsmaatreels is egter oorheers deur wetgewing 

wat vele beperkings en verpligtings op swartes geplaas het, soos byvoorbeeld die inboekstelsel, 

belasting, pas- en landloperwette, verpligte indiensstelling by burgers en swaar strawwe vir weiering 

om te werk. 

5 .6 Die Britse anneksasie van Transvaal 

Transvaal is op 12 April 1877 deur die Britse regering geannekseer.522 As rede vir die anneksasie is 

aangevoer dat die Regering van die ZAR bankrot is en te swak is om beheer oor swart stamme soos 
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Artikel 42 lnstructie voor Veldkometten in Fred Jeppe (red) Localen Wetten der Zuid Afrikaansche 
Republiek (1849- I 995) (1887) 96. 

Artikel 42 Instructie voor Veldkometten in Fred Jeppe (red) Localen Wetten der Zuid Afrikaansche 
Republiek (1849-1995) (1887) 97. 

Die vraag is hoeveel lyfstrafnodig sou wees om 'n weerhoudingseffek te he. Die vooruitsig van hierdie straf 
kan so vreesaanjaend gewees het dat 'n mishandelde werknemer moontlik sou huiwer om 'n klag te le. 

G W Eybers Select Constitutional Documents: illustrating South African History 1795-1910 (1918) 448. 
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Sehhukhune uit te oefen en dat dit 'n gevaarlike situasie vir wit bewoners van die gebied en dus vir al die 

bewoners van Suid-Afrika skep.523 

5.6.l Britse arbeidsbeleid in Transvaal 

5.6.2 Die Transvaalse Heer- en Diensbodewet 

Wet 13 van 1880 is ingestel 'Voor het reguleren van de betrekkelijke regten en pligten van Meesters, 

Bedienden en Leerlingen.'524 Die Wet was feitlik identies aan die wette wat reeds in die Kaap en Natal 

voorgekom het. Die Wet was 'kleurblind' soos die Kaapse en Natalse Wette, in teenstelling met die 

Vrystaatse Wet waar alle diensbodes 'kleurlinge' was. 

Wat die duur van die kontrak betref, sou aanvaar word dat die kontrak net vir een maand geldig is indien 

daar nie 'n tyd vasgestel word nie. 'n Mondelinge kontrak sou vir eenjaar geldig wees en 'n skriftelike 

kontrak sou vyf jaar lank geldig wees mits dit voor 'n landdros of antler amptenaar aangegaanis en so 'n 

persoon horn vergewis het dat die kontrak vrywillig aangegaan is, asook dat die 'bediende ofleerling' die 

betekenis van die kontrak verstaan.525 Die termyn van vyf jaar was besonder lank en kon tot misbruike 

aanleiding gee. 

In geval van siekte van die bediende is hy/sy vir die eerste maand van siekte geregtig op sy/haar volle loon 

en antler gekontrakteerde byvoordele. Gedurende die tweede maand van siekte sal die bediende nie 

geregtig wees op sy/haar loon nie, maar wel op byvoordele. Indien die siekte langer as twee maande duur, 

kan die meester die kontrak beeindig. 526 

Van 'landarbeiders en veewachters' word verwag dat hulle in oorlogstyd in di ens van hul meester sal bly 

en indien die werknemer opgeroep word vir militere diens sal die meester vir sy huisgesin sorg.527 
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D Heydenrych 'Die Boererepublieke, 1852-1881' in T Cameron (red) 2de hersiene uitg Nuwe Geskiedenis 
van Suid-Afrika (1991) 157. 

Fred Jeppe (red) De Locale Wetten der Zuid Afrikaansche Republiek 1849-1885 (1887) 790. 

Hoofstuk 2 artikel 11. 

Hoofstuk 2 artikel 17. 

Hoofstuk 2 artikel 22. Die bepaling is in ooreenstemming met die Kaapse Wet 15 van 1856. 



107 

Hoofstuk III van die wet bevat voorskrifte vir die 'leertijd van kinderen'. Voorskrifte in verband met die 

inboeking van kinders wat betref die aantal jare, die ouderdom van kinders en geskrewe kontrakte vir 

inboeking stem ooreen met soortgelyke bepalings. Die Transvaalse Wet bepaal dat 'n persoon wat 

ingeboek word as landbouarbeider net tot die ouderdom van 18 jaar (vir seuns) en 16 jaar (vir meisies) 

ingeboek kan word.528 

Vir wangedrag kan 'n diensbode beboet word met 'n som wat nie een pond sterling te bowe gaan nie, of 

andersins met gevangenisstraf met of sonder harde-arbeid van nie meer as een maand nie. Een van die 

volgende handelinge kon horn strafbaar stel: indien hy nie op die <lag soos in die kontrak bepaal vir werk 

opdaag nie; indien hy sonder verlof van sy werkplek afwesig is; dronkenskap by die werk; pligsversuim; 

ongeoorloofde ge bruik van eiendom van die meester; ongehoorsaamheid; bakleiery; en beledigendetaal. 529 

Die volgende maatreels was net op landbou-arbeiders van toepassing: 

• Vir 'n tweede oortreding binne ses maande kan hy/sy gestraf word met 'n boete van tot drie pond 

sterling, of gevangenisstraf met harde-arbeid, eensame opsluiting en skraal-rantsoen vir nie meer 

as ses weke nie (hoofstuk IV, artikel 5). 

• Oortredings van 'n nog emstiger aard soos drostery en waar die diensbode se gedrag tot skade 

vir die Meester gelei het, word gestraf met 'n boete van drie pond sterling en twee maande 

tronkstraf, met of sonder harde-arbeid, eensame opsluiting en skraal-rantsoen. 

Die diskriminerende maatreels teenoor landbou-arbeiders kom ooreen met die wat opgeneem is in die 

Kaapse Wet 15 van 1856. Die strenger strawwe vir landbou-arbeiders is in die Kaap egter reeds deur Wet 

18 van 1873 herroep, terwyl <lit in Transvaal eers in 1880 van krag gemaak is. 

In Transvaal sal die diensbode wat weier om sy werk te hervat na hy gevangenisstrafuitgedien het, weer 

gevangenisstraf in die vorm van harde-arbeid, skraalrantsoen en eensame opsluiting opgele kan word 'en 

zoo voort voor volgende tijden, geene derzelven eene maand te bovengaande, totdat hij inwilligen zal zijne 
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Die perk in die Kaapse wet was 16 jaar vir albei geslagte (hoofstuk III artikel 2 van die Kaapse 'Master and 
Servants Act' van 1841.) 

Hoofstuk IV artikel 3 van Wet 13 van 1880. 
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dienst onder zijn kontrakt te hervatten en zal hervatten. ' 530 

Bogenoemde dwangrtlaatreels en die bepaling dat gevangenisstraf nie lei tot vemietiging van die 

dienskontrak nie, asook dat die tydperk van gevangenisstraf by die tydperk gevoeg word wat in die 

dienskontrak bepaal word, dui daarop dat die maatreels getref is om arbeidstekorte te verlig. 531 Die motief 

vir die maatreels blyk ook uit die bestaan van strafbepalings vir persone wat 'n diensbode of leerling 

belnvloed om nie Sy kontrak u:it te voer nie. 

5.6.3 Hutbelasting 

Die Britse Regering het in 1880 hutbelasting van 20 sjielings ingestel. Die rede vir die belasting is op 10 

Maart 1880 soos volg deur die administrateur van die. nuwe Provinsie Transvaal tydens die eerste 

wetgewende vergadering gegee: 

It would be the duty of the Government to institute measures to improve the condition (of the Natives) and bring 

them more closely under the humanizing influence of civilized law and customs. The promotion of education and 

the encouragement of useful and industrial pursuits will greatly tend to effect this object?532 

Hieruit blyk dat belasting gebruik is om swartes te verplig tot arbeid, geregverdig deur die patemalistiese 

argument dat dit tot hul beswil sou wees om so deel te word van die beskawing. 

Beide die Voortrekkers en die Britse regering moes arbeiders he om ekonomies te oorleef. Die inheemse 

bevolking was die aangewese arbeiders en maatreels om hulle te dwing om te werk is deur albei groepe 

getref. Dis net die manier en motivering daarvoor wat verskil het. 

530 
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Hoofstuk V artikel 9 van Wet 13 van 1880. 

Hoofstuk V artikels 9 en 10 van Wet 13 van 1880. 

EH Brookes The History of the Native Policy in South Africa from 1836 to the present day 2de uitg (1927) 
126. Vetdruk bygevoeg. 
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5. 7 Die Pretoria- en Londen-konvensies 

Op 3 Augustus 1881 is Transvaal se onafhanklikheid herstel met die Konvensie van Pretoria.533 Beide 

hierdie Kortvensie en die Londen-Konvensie534 van 27 Februarie 1884, het voorgegee om die regte van 

swartes te waarborg. Swartes se bewegingsvryheid was egter nog steeds beperk deur paswette, 535 hul besit 

van grond is beperk deur die feit dat grond vir hulle in trust gehou moes word536 en hulle het steeds geen 

politieke seggenskap gehad nie.537 Hierdie onderdrukkende maatreels het vanselfsprekend tot gevolg 

gehad dat werkers in die landbousektor wat die vemaamste bedryf was, nie hul arbeidsregtelike posisie 

kon verbeter nie, wat weer negatiewe gevolge vir hul sosio-ekonomiese posisie en 'n menswaardige 

bestaan gehad het. 

6. DIE ONTDEKKING VAN DIAMANTE EN GOUD 

Die inynbedryf het die ekonomiese basis van Suid-Afrika, wat vroeer feitlik uitsluitlik op die landbou 

gebaseer is, ingrypend verander. 

Die ontdekking van diainante en goud het die probleem van voldoende atbeid vir die landbou in Suid

Afrika verskerp. Swart arbeiders het in baie gevalle verkies om in die diamantmyne te werk omdat lone 

hoer was as op plase en huHe slegs 'n deel van die jaar (vier tot agt maande) kon werk en dan vir die res 

van die jaar na hul tuiste kon terugkeer, juis omdat lone hoer was. 538 
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Pretoria Konvensie van 3 Augustus 1881 G W Eybers Select Constitutional Documents: illustrating South 
African History (1918) 455. 

Londen Konvensie van 27 Februarie 1884 G W Eybers Select Constitutional Documents: illustrating South 
African History (1918) 469. 

Artikel XIV van die Pretoria-konvensie (G W Eybers Select Constitutional Documents: illustrating South 
African History ( 1918) 459). 

Artikel XIII van die Pretoria-konvensie en Artikel 19 van die Londen-konvensie (G W Eybers Select 
Constitutional Documents,· illustrating South African History (1918) 459 en 473). 

Goewennentskennisgewing 219 Staatscourant 23 Junie 1890 wat handel oor die instelling van twee 
volksrade vir die ZAR bepaal in artikel 14 dat 'gekleurden, bastaarden, personen van een openlijk slecht 
gedrag [en] niet-gerehabiliteerde bankroetiers' nie verkies kan word nie. Dit is opmerklik dat swartes 
gegroepeer word saam met persone wat weens slegte gedrag van politieke regte gediskwalifiseer word. 

P Delius 'MigrantLabour and the Pedi 1840-80' in H Slater & A Atmore (reds) Economy and Society in Pre
industrial South Africa (1980) 299. 
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Die Volksraad van die ZAR het na aanleiding van vertoe deur burgers wat met arbeidstekorte probleme 

gehad het, 'n aantal wette aangeneem om swartes te keer om die Republiek te verlaat en by implikasie te 

verplig om eerder hulle arbeid in die Republiek aan te wend. Wet 4 van 1873 van die ZAR het 

byvoorbeeld bepaal <lat swartes wat die land wou verlaat, 'n pas teen die tariefvan 2s 6d van die landdros 

moes verkry. Die fooi is in 1876 tot £2 verhoog.539 Die boete vir nie-voldoening aan hierdie bepalings 

was £5, of ses maande gevangenisstraf. Ook in die V rystaat is wetgewing aangewend om die uitvloei van 

arbeid na die myne tot nadeel van die landbou te keer. 540 

Daar was ontevredenheid omdat werwingsorganisasies te Kimberley arbeiders uit die ZAR gewerf het 

sonder om die amptenare van die Republiek in die saak te ken. 541 Shepstone was ook nie simpatiek teenoor 

boere in die Transvaal se arbeidsbehoeftes nie en het met die Britse anneksasie in 1877 die maatreels 

afgeskafwat die Uitvoerende Raad ingestel het om die arbeidsbehoefte te verlig.542 

Mynmaatskappye was ten gunste van reserwes waar werwingsorganisasies vinnig 'n groot hoeveelheid 

werkers vir die myne kon werf. Boere, daarenteen, het verkies <lat werkers op hul plase gevestig is sodat 

hulle maklik bereikbare en voldoende arbeid byderhand kon he. 543 

Na aanhoudende vertoe deur burgers van die ZAR oor arbeidstekorte544 is Wette 21, 22 en 24 van 1895 

deur die Volksraad aangeneem in 'n poging om die toestand te verlig. 

Wet 21 van 1895545 het bekend gestaan as die gewysigde plakkerswet. Dit het ten doel gehad om die 

plakkery van te veel swartes op een stuk grond te verbied en 'die verspreiding van besmetlike siektes' is 
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Artikel 17 van Wet3 van 1876 in FredJeppe (red) De Locale Wetten der ZuidA.frikaansche Republiek 1849. 

C Bundy The Rise and Fall of the South African Peasantry (1988) 204. 

J D Huyser Die Naturelle-politiek van die Suid-A.frikaanse Republiek 1838-1877 D Litt-proefskrif 
Universiteit van Pretoria (1936) 174. 

J D Huyser Die Naturelle-politiek van die Suid-A.frikaanse Republiek 1838-1877 D Litt-proefskrif 
Universiteit van Pretoria (1936) 174. 

J D Huyser Die Nature/le-politiek van die Suid-A.frikaanse Republiek 1838-1877 D Litt-proefskrif 
Universiteit van Pretoria (1936) 249. 

Sien in die algemeen B J Kruger Die Landelike Arbeidsvraagstuk in die Suid-A.frikaanse Republiek 1855-
1899 Pretoria: Unisa (1966). 

H Coster (red) De Locale Wetten en Volksraadsbesluiten der ZAR Pretoria: Staatsdrukkerij (1895) 226. 
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as rede aangegee. Die werklike doel van die wetgewing kan afgelei word uit die bepalings daarvan: 

'Kleurlinge' wat die grond van 'n hoer wou verlaat, moes vol gens die wetgewing byvoorbeeld drie maande 

kennis gee. Die motief vir die wetgewing was dus om die selfstandige bestaan van swartes te vemietig 

deur hulle te dwing om verspreid op boereplase te gaan woon. 

Wet 21 van 1895546 het die bestaande paswet gewysig en het strenger bepalings vir oortreding neergele. 

Die 'ou' paswet het die beweging van swartes binne die Republiek gereel, terwyl die nuwe paswet daarop 

gemik was om swartes te verhoed om die Republiek te verlaat. 

Artikel 24 van Wet 21 van 1895547 het hutbelasting van tien sjielings sterling ingevoer, asook £2 

'wegbelasting' vir elke manlike 'nature!' bo 21 jaar oud. Om hierdie belasting te betaal, sou swart mans 

loonarbeid moes verrig. 

Die doel met bogenoemde wetgewing was om die arbeidsprobleem van boere in die ZAR mi die 

ontdekking van diamante en goud op te los. Daar is egter nie hierin geslaag nie en die probleem sou tot 

in die volgende eeu voortduur. 

In Natal, Vrystaat en Noord-Kaap het swart kleinboere voordeel getrek uit die mynbedrywighede in 

Kimberley en aan die Rand. Hulle kon hul produkte teen goeie pryse van die hand sit en toegang tot die 

markte het makliker geword. Hierdie voorspoed het aan hulle in 'n groter mate van onafhanklikheid 

besorg wat weer die effek gehad het <lat boere 'n arbeidstekort ervaar het. 548 

Deelsaai-ooreenkomste was veral in die Vrystaat volop en swartes het in groepe, soms deur middel van 

sendelinge, grond aangekoop. 549 Hierdie voorspoed van swart kleinboere wat vir blanke boere kompetisie 

veroorsaak het en hulle van arbeid ontneem het, was 'n toestand wat blanke boere gegriefhet: 'zoodanige 

kleurlingen [komen] in competitie met die blanke zaai of graan boeren' sodat <lit 'onmogelyk [ waren] voor 

onze graanboeren tegen kleurlingen en wel nog in ons eigen land te wedyveren ... Kleurlingen word nu 
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al langzamerhand rijker dan blanken. Wij moeten onze burgers te hulp komen.' 550 

Die Glen Grey-Wet551 waardeur individuele eiendomsreg aan swartes in die reservate in sekere dele van 

die Kaap op ontoereikende stukkies grond gegee is, het hut- en hoofbelasting ingestel en het swartes 

gedwing om loonarbeid op myne of plase te verrig. Rhodes het egter die wet as volg geregverdig: '[The 

Act] removed the natives from that life of sloth and laziness, teaching them the dignity oflabour and made 

them contribute to the prosperity of the state and give some return for our wise and good govemment.' 552 

Die nie-betaling van belasting was volgens die Glen Grey-wet 'n kriminele oortreding.553 

Uit bogenoemde bespreking blyk <lat <lit nie geduld is <lat swartes onafhanklik en voorspoedig kon wees 

nie. Hulle moes as arbeiders ondergeskik aan die blanke bly. In die volgende eeu sou blankes hul 

politieke mag effektief aanwend om hierdie siening van die plek van swartes in die samelewing te laat 

materialiseer. 

7. SLOT 

Die ekonomiese doelstellings van die VOIK, Nederland en Brittanje met die Kaap het voldoende arbeid 

geverg. Die getal VOIK-amptenare, vryburgers en koloniste was nie voldoende om in die arbeidsbehoefte 

te voorsien nie. Die inheemse bevolking, die Khoikhoi en die San, was uit die aard van hul herders

versamelaars-jagters-versamelaars kultuur nie geskik of genee om gereelde arbeid te verrig nie. 

Die invoer van slawe het gedeeltelike verligting in die arbeidsbehoefte gebring. Die teenwoordigheid van 

slawe het verreikende gevolge vir arbeidsverhoudinge en arbeidswetgewing in Suid-Afrika gehad. Weens 

die slawe se feitlik reglose posisie, hul baie lae status, die feit <lat hulle besittings van hul meesters was 

en die wrede strawwe wat aan hul opgele kon word, het koloniste al hoe meer op hande-arbeid neergesien. 

Geeneen wou meer vir 'n ander werk nie. Die Khoisan, wat soos die slawe donker velle gehad het, is deur 
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koloniste met die slawe geassosieer. Die proses is aangehelp omdat die Khoisan se kultuur nie begryp is 

nie. Hulle is deur sommige blankes beskou as die skakel tussen mens en dier, of die afstammelinge van 

Garn wat volgens die Bybel bestem is om houthakkers en waterdraers (dus arbeiders) te wees. 

Die koloniste en later die Trekkers se godsdienssin was vervleg met hul absolutistiese idee van sosiale 

orde. God het volgens hulle hierdie orde geskep en dit moes nie versteur word nie. Daar moes 'n 

onderskeid tussen swart en wit gemaak word. Sekere onmenslike praktyke wat gebruik is om arbeid van 

die Khoikhoi te tap, is in terme van hierdie sienings geregverdig. 

Onderdrukkende metodes het die volgende ingesluit: 

• Die inboekstelsel wat gebaseer is op die 'apprenticeship' -stelsel wat in Engeland gegeld het, het 

geensins 'n karakter van vakleerlingskap gehad nie en neergekom op gedwonge kinderarbeid, 

waaraan weinig koste verbonde was. 

• Die dopstelsel is veral in Wes-Kaapland gebruik en het drankverslawing in die hand gewerk, 

sodat arbeiders traag was om die plaas te verlaat. Hierdeur is hul bewegingsvryheid gestrem. 

• Verskeie passtelsels is ingestel waardeur die bewegingsvryheid van Khoikhoi en San en later 

swart stamme in die binneland aan bande gele is. 

• Maatreels teen landlopery het swartes gedwing om by blankes in diens te tree, omdat daar geen 

grond meer oor was waarop selfstandig geboer kon word nie. 

• By die beeindiging van 'n dienskontrak het die hoer soms onder een of ander voorwendsel die 

loon, vee of familie van 'n arbeider teruggehou, sodat die arbeider in diens kon bly. 

• Deurdat alle beskikbare grond ingeneem is, is inheemse stamme van produksiemiddele verwyder 

en kon hulle nie meer 'n selfstandige bestaan voer nie. 

• Be lasting wat per hoof of hut opgele is, het die inheemse bevolking gedwing om in di ens te tree 

ten einde die geld vir die belasting te verdien. 

Sommige van bogenoemde metodes is informeel deur koloniste gebruik en ander, soos wette wat die 

passtelsel en landlopery gereguleer het, is in wetgewing vervat. 

Hoe verder koloniste se plase van die Kaap was, hoe minder beheer het die Regering oor hul 

arbeidspraktykte gehad. Khoikhoi dieper die binneland in het geen beskerming geniet nie en is deur 
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bogenoemde metodes in 'n toestand van slawemy ingedwing. 

Beide die Hollandse en Britse Regerings het arbeidswetgewing ingestel om veral die Khoikhoi te beskerm. 

Geskrewe arbeidskontrakte en 'n beperkte termyn is deur beide Dundas en Caledon vereis. Die boere se 

behoefte aan arbeid en die noodsaaklikheid <lat wet en orde gehandhaaf moes word, het implikasies vir 

arbeidswetgewing gehad. Om hierdie rede was daar 'n dualisme in arbeidswetgewing. Aan die een kant 

is die inheemse bevolking beskerm teen uitbuiting en aan die antler kant is hulle deur dieselfde wetgewing 

gedwing om by die koloniste in <liens te tree deur middel van vereistes <lat elke persoon 'n vaste woonplek 

moes he. Die effek was <lat Khoikhoi op plase vasgepen is sonder bewegingsvryheid en sonder die vermoe 

om selfonderhoudend te wees. 

Deur die invloed van veral Britse sendelinge en filantrope is Ordonnansie 50 van 1828 aanvaar waardeur 

die inheemse bevolking vrygestel is van paswette en wette teen landlopery. Hulle kon weer vry 

rondbeweeg sonder om by blankes in <liens te wees. 

Die bevryding van die Khoikhoi saam met die vrystelling van slawe in 1838 het daartoe gelei <lat die 

samelewing gedestabiliseer is. Die Khoikhoi en slawe het hul arbeid onttrek, rassestratifikasie waarop die 

sosio-ekonomiese orde berus het, het weggeval, diefstal en plundery het toegeneem en die Kaapse 

ekonomie het 'n terugslag beleef. Die koloniste kon die arbeidsprobleme en 'gelykstelling tussen swart 

en wit', wat ingedruis het teen hul godsdienssiening, nie aanvaar nie en <lit was een van die belangrikste 

redes vir die Groot Trek. 

Alhoewel alle wette na 1828 kleurblind was, is daar steeds kwasi-diskriminerende wette aanvaar wat uit 

die aard van die bepalings slegs op swartes van toepassing was. Die ou orde is in 'n mate herstel met die 

'Master and Servants' -Ordonnansie van 1841, wat weer beheer aan blankes gegee het en streng strawwe 

vir fouterende werknemers opgele het. Die 'Master and Servants'-wet van 1856, wat deur 'n 

verteenwoordigende regering aanvaar is, het nog strenger strawwe, veral vir landbouwerkers opgele. 'n 

Nuwe landloperwet, Wet 23 van 1879, het die positiewe effek wat Ordonnansie 50 op die vryheid van 

voormalige slawe en Khoikhoi gehad het, feitlik gekanselleer. 

In Natal het die Trekkers groot grondgebied vir hulself toegeein en gepoog om skeiding tussen wit en 

swart inwoners te bewerkstellig deur swart inwoners in reserwes te plaas. Die beleid het misluk omdat 
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hulle arbeid nodig gehad het, wat kontak met swart inwoners gei"mpliseer het. Vir die inheemse bevolking 

was dit nie nodig om te werk nie en om hulle daartoe te dwing is 'n passtelsel en inboekstelsel ingestel. 

Daar was gereeld sprake dat van die Trekkers op kommando die volwassenes van 'n dorpie gedood het 

en die kinders wat agtergebly het, as buit verdeel het. Na die anneksasie van Natal deur Engeland het baie 

van die Trekkers Natal verlaat. Die Britse Regering het op sy beurt weer skeiding tussen wit en swart 

bewerkstellig deur 'n lokasie-sisteem in te stel. Die Britte het 'n 'Master and Servants'-Wet in Natal 

aanvaar wat op die Kaapse Wet gebasseer was. 

In die twee Boererepublieke is aanvanklik verdrae met opperhoofde gesluit waardeur grond, water en 

weidingsregte van hulle bekom is. Geleidelik is die grondgebied van die blankes vergroot, waardeur die 

oorspronklike inwoners uitgestoot is. Inheemse volke kon nie meer 'n selfstandige bestaan voer nie en 

om vir belastings en passe te betaal en om swaar strawwe weens landlopery te ontduik, was daar feitlik 

geen altematief as om in blankes se <liens te tree nie. Die inboekstelsel was gewild onder die immigrante

boere en alhoewel die Volksraad van beide Republieke streng reels vir inboeking neergele het om kritiek 

van slawemy te voorkom, het wanpraktyke as gevolg van die swak beheer van die regering voorgekom. 

Die Vrystaatse Heer- en Diensbode-wet het slegs reels neergele vir 'meesters' en 'kleurling' -diensbodes. 

Die Transvaalse Heer- en Diensbodewet is deur die Britse Regering na anneksasie aanvaar. Dit was 

gebaseer op die Kaapse wet en dus 'kleurblind'. Streng strawwe vir oortredende diensbodes was die 

kenmerk van al die Heer- en Diensbodewette. In Transvaal het strenger strawwe vir landbouwerkers 

gegeld. Die Britse Regering het ook na anneksasie van die inboekstelsel en hutbelasting gebruik gemaak 

om voldoende arbeid te verkry. 

Die ontdekking van diamante en goud het tot welvaart en 'n mate van selfstandigheid onder swart 

kleinboere gelei. Blanke boere het as gevolg hiervan arbeidstekorte en ongewenste kompetisie ervaar, wat 

vir hulle onaanvaarbaar was. Wetgewing met betrekking tot plakkery en passe is ingestel om hierdie 

selfstandige bestaan van swartes te beei"ndig. 

Aan die einde van die 19de eeu was die geskiedenis van arbeidsverhoudinge in die Kaap, Natal, Oranje

Vrystaat en Transvaal dus gekenmerk deur die gebruik van dwangmaatreels om die arbeid van die 

inheemse bevolking te tap. Die koloniste en later die Trekkers, asook beide die Britse en Nederlandse 

regerings het metodes gebruik om die onafhanklikheid van die inheemse bevolking te vemietig. Die 

gevolg was dat die meeste van hierdie mense, baie waarvan in stadiums selfstandige landbouers en 
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veeboere was, geen ander keuse gehad het as om in 'n neo-feodale verhouding in 'n posisie skaars beter 

as die van 'n slaafteenoor 'n blanke werkgewer te staan nie. 

In hoofstuk 2 sal daar veral gekonsentreer word op maatreels wat gedurende die grootste deel van die 20ste 

eeu deur landbouwerkgewers en die regering aangewend is om landbouwerkgewers soos in die 

vooraf gaande eeue steeds van gedwonge arbeid te voorsien. 
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HOOFSTUK2 

DIE REGSPOSISIE VAN PLAASWERKERS V ANAF DIE TWEEDE VRYHEIDSOORLOG 

TOT MET DIE ONDERTEKENING VAN DIE LABORIA MINUUT 

1. INLEIDING 

In die ± 90 jaar vanaf die uitbreek van die Tweede Vryheidsoorlog in 1899 tot omstreeks 1990 met die 

aanvang van 'n nuwe politieke bedeling, het die arbeidsregtelike posisie van plaaswerkers verswak. 

Maatreels wat plaaswerkers verplig het om gedwonge arbeid te verrig, moet gesien word as die 

belangrikste oorsaak van hierdie verswakking. 

Weens die swak finansiele posisie van blanke boere en die aanvanklike voorspoed van swart kleinboere 

mi die Tweede Vryheidsoorlog, was blanke boere behalwe vir arbeid, ook van swart boere afhanklik vir 

trekdiere en implemente. Swart kleinboere se ekonomiese selfstandigheid en die feit <lat hulle meer 

toegang tot grond gehad het mi die oorlog, het gelei tot 'n tekort aan plaaswerkers. 

Na Uniewording, toe die situasie vir blanke boere beredder is deur staatshulp,het hulle nie meer die vee 

en implemente van swart boere nodig gehad nie, maar wel hulle arbeid. Dit was dus in blanke boere se 

belang <lat swart kleinboere nie ekonomies selfstandig sou wees, of toegang tot grond ofberoepsmobiliteit 

sou he nie. 

Verskillende wette is deur die Staat in die twintigste eeu aangewend om in boere se arbeidsbehoeftes te 

voorsien. Die Heer- en Diensbodewette wat gedurende die vorige eeu ingestel is, en waardeur 

kontrakbreuk van werknemers gekriminaliseer is, is onder andere behou en was hoofsaaklik op 

plaaswerkers van toepassing. 

In die N aturelle Grondwet No 27 van 1913 en sy opvolger, die N aturelletrust en -grondwet No 18 van 193 6 

is beide ekonomiese en politieke doelwitte van die regering vervat. Die wette het swartes se toegang tot 

grond beperk, sodat hulle gedwing was om op blanke plase te gaan bly en hulle arbeid in ruil vir die 

gebruik van grond aan te hied. Die twee wette het ook die segregasiebeleid van die regering gedien, 

deurdat Suid-Afrika se grondgebied verdeel is in 'wit' en 'swart' gebiede. Geskeduleerde ('swart') 
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gebiede was die enigste areas waar swartes regte op grond kon verkry. 

Verskeie wette het ook die bewegingsvryheid van plaaswerkers en potensiele plaaswerkers gestrem, sodat 

hulle aan plase gebind is. Die Naturelle Dienskontraktewet No 24 van 1932 en die Naturelle

stadsgebiedewet No 20 van 1923 en sy opvolgers wat toegang van swart persone tot stede verbied het, is 

voorbeelde hiervan. Hierdie wette het ook die tweeledige doel gedien om arbeid aan boere en myne te 

verskaf en terselfdertyd skeiding tussen swart en wit te handhaaf. 'Naturelle' wat tot die stad toegelaat 

is, was slegs geduld as 'arbeidseenhede' om in blankes se arbeidsbehoeftes te voorsien. 

Gevangenesarbeid op plase was 'n eksplisiete vorm van gedwonge arbeid waardeur pasoortreders, 

geparoleerdes en langtermyngevangenes, dikwels sonder hulle toestemming, onder bedenklike woon- en 

werktoestande op plase gewerk het. Die verskillende wyses waarop gevangenes na plase gekanaliseer is 

sowel as arbeidstoestande op die plase sal bespreek word. 

Behalwe dat plaaswerkers ingesluit was by diskriminerende wetgewing, was hulle ook uitgesluit van 

beskermende arbeidswetgewing en wetgewing wat kollektiewe bedinging gereel het. Die negatiewe 

gevolge van hierdie uitsluiting sal bespreek word. 

Daar sal ook ondersoek gedoen word na die probleme rondom die organisering van vakbonde op plase 

asook die rol van vakbonde wat wel daarin geslaag het om plaaswerkers te organiseer. 

Die aanbevelings van verskillende kommissies van ondersoek met betrekking tot die posisie van 

plaaswerkers, naamlik die Botha-, Wiehahn-, en Riekert-kommissies sal bespreek word. Die verslag van 

die Nasionale Mannekragkommissie wat gevolg het op die Wiehahn-verslag en die regering sowel as die 

landbousektor se reaksie daarop, sal ook bespreek word. 

Daar sal deurgaans gelet word op die belangrike rol wat die politieke mag van boere gespeel het om 

plaaswerkers in 'n afhanklike posisie te hou en die verlies van die mag wat meegebring is deur 'n 

veranderde politieke klimaat met die eerste tekens van die beeindiging van die apartheidsregering in 1990. 
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2. DIE POSISIE VAN PLAASWERKERS Na DIE TWEEDE VRYHEIDSOORLOG 

2.1 Ekonomiese voorspoed van swart kleinboere na die oorlog 

Vir baie swart kleinboere het die oorlog aanvanklik voorspoed meegebring. Hulle het as verskaffers vir 

Britse troepe wat graan en vleis benodig het opgetree, omdat blanke boere nie in staat of gewillig was om 

voorrade aan die vyand te verskaf nie. 1 Grond wat in die mark gekom het as gevolg van blanke boere wat 

tydens die oorlog gesterfhet, of nie in staat was om na die skroei-aarde beleid van die Britte weer op die 

been te kom nie, is deur swartes opgekoop. Dit was moontlik omdat die Boererepublieke se beperkings 

op eiendomsreg vir swartes na die oorlog deur die Britse regering opgehef is. Swart persone het die 

geleentheid aangegryp en konsortiums gestig om plase vir gemeenskaplike gebruik te koop.2 

Selfs swart kleinboere wat nie hulle eie grond gehad het nie, was na die oorlog in 'n beter posisie wat die 

besit van vee en boerdery-implemente betref, as baie blanke boere wat groot verliese tydens die oorlog 

gely het. 3 Blanke boere het dit direk na die oorlog verwelkom as swart gesinne wat implemente en vee 

besit het hulle op die blanke boere se plase gevestig het. 4 Veral in die 'Orange River Colony' het 

deelsaaiery, waar swart persone hulle eie trekdiere en implemente gebruik het om te oes en te saai, 

gereeld voorgekom. 5 Ander blanke besitters van plase wat nie in staat was om voort te gaan met 'n 

boerdery nie, het hulle grond aan swart boere verhuur, of gebruik gemaak van woonarbeiders wat, in 

plaas van 'n loon vir hulle arbeid, 'n stuk grond verkry bet om te bewoon en te bewerk. Die arbeid wat 

hulle moes lewer was gewoonlik deur ooreenkoms op + 90 dae per jaar vasgestel. 6 
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2. 2 Blanke boere herwin hulle produksievermoe 

Die tydelike voorspoed van swart kleinboere was van korte duur. Brittanje het kompensasie vir 

oorlogsverliese aan blanke boere betaal en hulle gesubsidieer.7 Blanke boere het as gevolg van die hulp 

wat hulle van die regering in die vorm van laer spoorwegtariewe, plaagbestryding en ander 

voorkeurbehandeling ontvang het, nie meer so 'n groot behoefte gehad aan die implemente en vee van die 

(meestal) swart kleinboere wat hulle mi die oorlog op blanke plase gevestig het nie. Vir blanke boere was 

dit nou 'n beter proposisie om soveel as moontlik van hul eie grond te bewerk. Loonarbeid op plase het 

hul beter gepas as ooreenkomste waar werkers 'n deel van die plaas vir eie gewin kon bewerk.8 

In 1907 het die 'Het Volk'-party van Louis Botha die verkiesing in Transvaal gewen. Dit is gesien as 'n 

oorwinning vir blanke Afrikaanse boere.9 Die regering het die saak van blanke boere na die verkiesing 

ook in Transvaal gesterk deur die 'Natives Tax Act' 10 van 1908 waardeur 'n heffing van 2 pond ingestel 

is op 'naturelle' wat nie arbeid verrig het nie, maar huur betaal het vir hul verblyf op blanke plase. 

Plaaswerkers wat loonarbeid verrig het, het slegs een pond belasting betaal. 11 

Ook in die 'Orange River Colony' het die regering gepoog om alle vorms van die huur van grond, 

behalwe huurarbeid-ooreenkomste te verbied. 12 Boere is op die manier gevrywaar van kompetisie met 

swart boere en kon hulle grond meer ekonomies benut. Loonarbeid het toegeneem op plase en mynbase 

is ook bevoordeel omdat hulle nou kon gebruik maak van arbeid wat weens die belastingwette van die 

plase 'losgekom' het. 13 
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In Natal het die uitbreiding van blanke grondgebied en boerdery wat toenemend gekommersialiseer is, 

ook die onafhanklikheid van swart kleinboere ingekort. Swart bewoners op blanke plase moes as gevolg 

van regeringsoptrede, soos die instelling van die 'Poll Tax Act' in 190514 hulle selfstandige bestaan 

prysgee om loonarbeid te verrig ten einde in staat te wees om die opgelegde belasting te betaal. 

2.3 Die posisie van blanke plaaswerkers (bywoners) 

Die verarming van blankes wat groot afmetings aangeneem het aan die begin van die eeu is gedeeltelik 

te wyte aan die pionierstradisie dat elke man sy eie stuk grond behoort te he en nie vir 'n ander behoort 

te werk nie. Die tradisie spruit uit die houding dat om vir 'n ander te werk nie 'witmenswerk' is nie 

en dat dit 'n skande is om by 'n ander in <liens te tree. 15 Grond wat skaarser geword het na die einde 

van die 19de eeu, het onderverdeling tot gevolg gehad, wat weer veroorsaak het dat 'n bestaan nie 

moontlik was op die te klein stukkies grond nie. 16 Die verliese wat tydens die oorlog gely is, het hierdie 

probleem vererger. Boere wat vee maar geen grond besit het nie, het toegeneem. Die gebruik het 

ontstaan dat so 'n persoon op 'n ander se plaas gaan woon en dat 'n stuk grond vir weiding en/of 

gesaaides aan so 'n persoon beskikbaar gestel word. In ruil vir weidings- en saairegte het die 'bywoner' 

(soos wit plaaswerkers sonder uitsondering genoem is), sekere verpligtinge gehad. Bywoners-kontrakte 

wat selde skriftelik was, kon verskillende vorme aanneem. 17 

2.4 Kontrakte wat tussen grondbesitters en nie-grondbesitters gesluit is 

Aan die begin van die 20ste eeu was daar verskillende tipes kontrakte wat tussen blanke boere en wit en 

swart bewoners op hul grond gesluit is. Die verskillende tipes kontrakte is deur gebruik gedurende die 

voorafgaande eeue gevestig. Die tipe kontrak wat gesluit is, het afgehang van die behoeftes van die 

grondeienaar. Die volgende twee tipes kontrakte is slegs met blankes gesluit: 
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Camegie-kommissie Die Armblanke-vraagstuk in Suid-Afrika Deel I (1932) 114. 

N Harris 'Time to trek: landless whites and poverty in the northern Natal countryside, 1902-1939' in Robert 
Morrell (red) White but Poor: Essays on the History of Poor Whites in Southern Africa 1880-1940 Pretoria: 
Universiteit van Suid-Afrika (cl992) 65. 
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• Die bywoner het geen omskrewe verpligting gehad nie, veral as dit familie was op wie se plaas 

die bywoner woonplek gekry het. Daar was egter 'n stilswyende verwagting dat die bywoner sou 

hand bysit indien die omstandighede dit vereis. 18 

• Die bywoner moes <liens doen as plaasbestuurder in ruil vir saai- en weidingsregte. Soms het die 

bywoner 'n klein bykomende kontantloon gekry. Hier het 'n diensverhouding bestaan. 19 

Tipes kontrakte wat met beide wit en swart grondloses gesluit is, sluit die volgende in: 

• Die eienaar en bewoner kon 'n gewone huurooreenkoms aangaan en die bewoner het die eienaar 

dan in kontant vergoed. Swart bewoners is in die geval 'rent tenants' of 'cash tenants' of 

kontanthuurders genoem. Na die praktyk is soms verwys as 'kaffir farming' of plakkery, veral 

waar die eienaar meestal afwesig was en groot getalle huurders op een plaas gewoon het. 

Grondlose swartes het hierdie tipe ooreenkoms verkies, aangesien dit aan hulle 'n groter mate van 

vryheid en selfstandigheid gebied het as die antler tipes kontrakte wat hieronder bespreek sal 

word.20 

• 'n Volgende tipe ooreenkoms het bepaal dat die bewoner 'n deel van sy oes aan die grondeienaar 

moes oormaak as vergoeding vir die gebruik van die grond. Hierdie kategorie bewoners was 

bekend as deelsaaiers, deelpagters of deelwerkers. Vergoeding aan die grondeienaar kon ook 

bestaan uit 'n deel van die oes en 'n deel kontant. Hierdie tipe ooreenkoms staan bekend as die 

locatio partiaria en word deur die Suid-Afrikaanse howe as 'n huurooreenkoms gesien,21 

alhoewel dit vroeer as 'n vennootskapsooreenkoms of 'n kontrak sui generis gesien is.22 Die 

ooreenkoms het bepaal of die grondbesitter die saad sou verskaf en die grond sou ploeg en of die 

deelsaaier dit sou doen met sy eie trekdiere en implemente. Die ooreenkoms het ook bepaal of 

die deelsaaier slegs een derde, die helfte of tot soveel as twee derdes van die oes sou kry. 23 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

Camegie-kommissie Die Armblanke-vraagstuk in Suid-Afrika Deel I (1932) 120. 

Camegie-kommissie Die Armblanke-vraagstuk in Suid-Afrika Deel I (1932) 120. 

Colin Bundy The Rise and Fall of the South African Peasantry ( 1988) 207. 

Du Preez v Steenkamp & Another 1926 TPD 362 op 363. Hierdie standpunt is in ooreenkoms met die van 
Pothier wat hierdie besondere tipe huurkontrak as 'moison' beskryf. Sien Pothiers Treastise on the contract 
of letting and hiring, vertaal deur GA Mulligan Durban: Butterworth (l 953) 39. 

W Cooper Landlord and Tenant 2de uitg Kenwyn: Juta (1994) 355-356. 

Camegie-kommissie Die Armblanke-vraagstuk in Suid-Afrika Deel I (1932) 122. 
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• 'n Derde tipe ooreenkoms het behels dat die bewoner en soms die bewoner se gesinslede van tyd 

tot tyd as arbeiders vir die grondeienaar moes werk, maar hulle kon steeds die reg behou om 

selfstandig op 'n deel van die plaas te hoer. Hierdie kategorie bewoners word woonarbeiders, 

huurarbeiders of plakkerdiensbodes genoem. Blank.es in hierdie kategorie is steeds bywoners 

genoem. Soms is die vergoeding aan die plaaseienaar deels in arbeid, deels in produkte betaal. 

Huurarbeiders het soms 'n karige kontantloon ontvang. Die gebruik was dat die huurarbeider ± 
90 dae arbeid in 'njaar lewer en vir 'n deel van die jaar vir 'n kontantloon buite die plaas werk, 

maar daar kon ook vereis word dat die huurarbeider deurlopend beskikbaar is, of tot 200 dae 

verpligte arbeid verrig.24 Hierdie tipe verhouding herinner aan die posisie van die leenman in 'n 

tipe feodale bestel.25 Die gesin was onderhorig aan die grondbesitter en dikwels is van die vrou 

en kinders ook verwag om arbeid te lewer. 26 Indien die arbeid wat vereis is op 'n 

ongespesifiseerde tyd met tussenposes gedurende die jaar verrig moes word, kon die bewoner nie 

die plaas verlaat om sy inkomste aan te vul nie, tensy hy 'n volwasse man in sy plek gekry het 

om op die plaas te woon en te werk. 27 

Die vraag ontstaan watter tipe kontrak hier aangegaan is. Was dit 'n huurkontrak (locatio 

conductio rei) waar die betaling van die huur (merces) vir die grond in die vorm van arbeid 

gelewer is, of was dit 'n dienskontrak (locatio conductio operarum) waar die betaling vir die 

dienste die gebruik van 'n stuk grond was? Die tipering van die kontrak het implikasies vir die 

regte van beide partye. Indien die verhouding byvoorbeeld as 'n huurkontrak beskou sou word, 

sou die reel 'huur gaat voor koop' geld. Indien die verhouding as 'n diensverhouding getipeer 

sou word, sou dit die implikasie he dat huurarbeiders se posisie deur die Heer- en Diensbodewette 

gereel word, wat die selfstandigheid van die huurarbeider sou inkort.28 

24 Camegie-kommissie Die Armblanke-vraagstuk in Suid-Afrika Deel I (1932) 162. 

25 

26 

27 

28 

C de Kiewiet A History of South Africa: social and economic Londen: Oxford University Press (1941) 202-
203. 

Van wit bywoners se vrouens en kinders is nie verwag dat hulle sou werk nie, omdat dit teen die blanke 
kultuur ingedruis het. Om hierdie rede was swart huurarbeiders meer gewild. (Camegie-kommissie Die 
Armblanke-vraagstuk in Suid-Afrika Deel I (1932) 163-164). 

William Beinart & Peter Delius 'Introduction' in William Beinart Peter Delius & Stanley Trapido (reds) 
Putting a Plough to the Ground: Accumulation and Dispossession in Rural South Africa, 1850-1930 (1986) 
38. 

W Cooper The South African Law of Landlord and Tenant 2de uitg (1994) 48. 
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• Die vierde tipe kontrak was 'n suiwer dienskontrak, (locatio conductio operarum), waar die 

bewoner 'n plaaswerker was wat 'n kontantloon ontvang het en bekend gestaan het as 'n 

loonarbeider. Hierdie tipe arbeider het nie toe gang tot grond gehad om gewasse te verbou of vee 

aan te hou nie. Vir swart arbeiders was hierdie tipe kontrak die laaste uitweg. Hulle het 

huurarbeid bo loonarbeid verkies omdat die tradisionele verbintenis met die grond vir hulle groot 

waarde gehad het en omdat die besit van beeste kultureel hoog aangeslaan is.29 Loonarbeiders 

sou vanselfsprekend die laagste lewenskwaliteit van die vier groepe beleef, omdat hulle in 

teenstelling met huurarbeiders, wat 'n deel van die jaar buite die plaas kon werk en hulle loon met 

hulle eie produkte kon aanvul,30 geen manier gehad het om hulle karige loon aan te vul nie. 

Alhoewel deelsaaiery en woonarbeid net na die oorlog onder blanke boere gewild was as gevolg van hulle 

gebrek aan betaalmiddele en implemente, het loonarbeiders op plase 'n aantal jare mi die oorlog al hoe 

meer gewild geraak, weens die hulp wat die regering aan blanke boere verleen het.31 Die Naturelle 

Grondwet No 27 van 1913, wat swartes se toegang tot grond beperk het en so loonarbeid afgedwing het, 

was die antwoord op blanke boere se pogings om hulle grond self so ekonomies as moontlik te bewerk. 

Die ou tipes ooreenkomste soos hierbo bespreek is, is egter nie onmiddellik beeindig nie en is nog vir 

dekades na 1913 voortgesit. 32 

Blankes wat as gewone loonarbeiders gewerk het was skaars, hulle het gewoonlik as huurders, deelsaaiers 

of woonarbeiders gewerk, maar daar is altyd na hulle verwys as bywoners. Blanke grondbesitters het swart 

arbeid verkies omdat blanke arbeid duurder was en daar van gesinslede van swart werkers ook verwag kon 

word om te werk, wat nie by bywoners gedoen kon word nie, aangesien <lit nie volgens die blanke kultuur 

aanvaarbaar was nie.33 

29 

30 

31 

32 

33 
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Blanke bywoners wat so van die plase afgedruk is, omdat hulle eers hulle grond verloor het en daarna deur 

swart arbeiders vervang is, is na die stede en het die stedelike armblanke bevolking gevorm. Afrikaner

nasionalisme het bygedra daartoe dat die 'armblanke vraagstuk' geidentifiseer is en dat dit as abnormaal 

en onbehoorlik vir 'n blanke beskou is om arm te wees. Die staat het ingegryp om die toestand te verlig, 

maar het net tot die hulp van blankes gekom, terwyl armoede onder swartes net so 'n groot probleem was. 34 

In ooreenstemming met die 'civilized labour policy' het die 'Het Volk' regering aan blanke ongeskooldes 

(armblankes) werk verskaf op die spoorwee en in die staatsdiens. Blanke plaasarbeiders het feitlik 

verdwyn. Swart persone is weerhou van werk in staatsinstellings en het so verminderde geleentheid gehad 

om 'n werk in die stad te bekom.35 Plaasarbeid was dikwels die enigste opsie. 

3. DIE ROL VAN WETGEWING IN DIE VOORSIENING VAN GEDWONGE ARBEID 

AANBOERE 

In die inleiding tot hierdie hoofstuk is reeds melding daarvan gemaak dat wetgewing gebruik is om 

plaaswerkers aan plase te bind. Een van die belangrikste instrumente vir die doel was die Heer- en 

Diensbodewetgewing wat in die l 9de eeu ontstaan het en vir die grootste deel van die 20ste eeu behou is. 

3.1 Die Heer- en Diensbodewette 

3 .1.1 Inleiding 

Die Heer- en Diensbodewette het gedurende die laaste helfte van die 19de eeu die basis gevorm vir die 

reeling van die diensverhouding in Suid-Afrika. Met die koms van industrialisasie en gepaardgaande 

nywerheidswetgewing, het die toepassing daarvan op nywerheidswerkers geleidelik in onbruik verval. 

Die wette was nog op plaaswerkers van toepassing tot met die afskaffing daarvan in 1974. Die Suid

Afrikaanse Heer- en Diensbodewette was gebaseer op die Britse 'Master and Servant' -wetgewing wat 

reeds in 1875 in Brittanje afgeskaf is. In hierdie afdeling sal die beginsels waarop die Britse wetgewing 

34 

35 

B Freund 'The poor whites: a social force and a social problem in South African history' in R Morrell (red) 
White but Poor: Essays on the History of Poor Whites in Southern Africa 1880-1940 ( 1992) xiii-xviii. 

J Bottomley Public Policy and White Rural Poverty in South Africa 1881-1924 D-Phil-proefskrifQueen's 
University: Kingston Ontario ( 1990) 290. 
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berus het, die redes Vlf die invoering daarvan in Suid-Afrika, die wyse waarop die wette 

arbeidsverhoudinge gereel het, die redes vir die herroepi.ng daarvan, asook die effek van die herroeping 

op plaaswerkers bespreek word. 

3 .1.2 Die 'Master and Servant' -wetgewing in Engeland 

Die voorloper van die 'Master and Servant'-wetgewing in Engeland was die 'Statutes of Labourers' wat 

op die wetboek geplaas is as gevolg van verreikende ekonomiese en sosiale veranderinge wat hoofsaaklik 

teweeggebring is deur die Swart Dood van 1349. 36 Die gebruik wat in daardie stadium reeds begin posvat 

het, naamlik dat plase deur gehuurde arbeid bewerk is, in plaas van deur persone wat in 'n feodale 

verhouding met die landheer op die plaas gewoon het, het 'n terugslag beleef weens die gevolge van die 

siekte wat die dood van byna die helfte van die Britse bevolking veroorsaak het.37 

Die gevolg van die siekte was 'n skaarste aan arbeiders, hoer lone en 'n groter arbeidsomset wat tot nadeel 

van werkgewers was.38 Die 'Ordinance of Labourers' en die 'Statutes ofLabourers'39 is in 1349 aanvaar 

om hierdie nuwe situasie te hanteer. Die statute was talryk en gedetailleerd en het verskillende maatreels 

vir verskillende klasse arbeiders bevat. 40 

Die wetgewers, wat op daardie stadium in Engeland deel van die heersersklas was, het gepoog om 'n mate 

van die stabiliteit van die ou orde in die nuwe bedeling in te bring. Hulle het elemente van die ou 

statusverhouding, wat reeds voor die Swart Dood besig was om te verdwyn, in die nuwe wetgewing laat 

herleef.41 

Voor die Swart Dood was die hele samelewing in Engeland rondom die status van persone georden. 

Arbeiders was in 'n feodale verhouding aan die werkgewer verbind. Die verhouding tussen meester en 
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W Holdsworth A History of English Law Vol II Londen: Methuen (1936) 459. 

W Holdsworth A History of English Law Vol II ( 1936) 460. 

W Holdsworth A History of English Law Vol II (1936) 460. 

'Statutes of Labourers' 23 Edw 3 en 25 Edw SC. 2. 

Sien 'n uiteensetting van die maatreels in W Holdsworth A History of English Law Vol II ( 1936) 461. 

W Holdsworth A History of English Law Vol II (1936) 460. 
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dienskneg was staties en is gereel deur die familiereg en nie deur die kontraktereg nie, veral vir werkers 

intra moenia, wat as deel van die huisgesin beskou is.42 

Die statute van hierdie tyd, soos onder andere die 'Poor Laws' en die 'Statutes of Labourers' waardeur 

werkers se lone, arbeidsmobiliteit, werkure, kleredrag en selfs dieet gereel is, het dieselfde gedagte ten 

grondslag gehad. Die uitgangspunt was <lat daar reels bestaan wat nagekom moes word deur elkeen in 

daardie klas ten einde die samelewingsorde en stabiliteit te bewaar tot voordeel van die he le gemeenskap. 43 

Holdsworth verwys goedkeurend na die reels wat ingevoer is om hierdie stabiliteit teweeg te bring: 'It was 

felt and felt wisely that the progress from status to contract could not be made in one bound' .44 

Die volgende aanhaling toon <lat strawwe vir oortredende werkers oor meer as kontrakbreuk gegaan het: 

' ... historically there was a good deal to be said for the view that, as a result of the statutes of Labourers, 

the common law recognized a right of action, not for procuring a breach of contract, but for disturbing a 

definite status, whether created or not by contract. ' 45 

Die beginsels wat in die 'Statutes of Labourers' opgeneem is, het die grondslag gevorm vir die 'Statute 

of Artificers and Apprentices',46 wat arbeidsverhoudinge vir 150 jaar gedomineer het.47 Hierdie Wet het 

rondom die volgende beginsels gewentel: 

• Alle persone binne sekere kategoriee (soos in die Wet gedefinieer) wat in staat is om te werk, is 

ook verplig om te werk. Die werker was dus nie vry om ( alle) werk van die hand te wys nie, maar 

die werkgewer was ook nie vry om die werknemer na willekeur te ontslaan nie.48 
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Blackstone hanteer die verhouding as dee! van personereg en Kahn-Freund is van mening dat dit die oorsaak 
daarvan is dat 'n boek wat so laat as 1951 gepubliseer is, naamlik Eversley on Domestic Relations die 
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Neglected Child: The Contract of Employment' (1977) 93 Law Quarterly Review 508. 
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Die regering kon werkgewers dwing om voort te gaan met vervaardiging, al was daar nie 'n mark vir hul 
produkte nie. Die doe! hiervan was om werkloosheid te voorkom. (W Holdsworth A History of English Law 
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• Arbeiders moes teen 'n vasgestelde loon werk watjaarliks deur vrederegters ooreenkomstig die 

prys van lewensnoodsaaklikhede vasgestel is. 'n Latere wet van 1597 het die stigting van 

'combinations' van vervaardigers om pryse op te stoot onwettig verklaar, asook die 

'combinations' van werkers wat ten doel gehad het om hoer lone te eis.49 

• 'n Dienskontrak moes vir 'njaar aangegaan word en 'n kennisgewingperiode van 'n kwartaal het 

vir beide werkgewer en werknemer gegeld. Geen dienskneg kon sy/haar blyplek verlaat sonder 

'n brief van die werkgewer nie.50 Oortreding van die reels kon lei tot lyfstraf en tronkstraf. 

• Diensverlating, 'n weiering om te werk vir die statutere loon of die nie-voltooiing van werk deur 

die werknemer, was strafregtelike oortredings. Indien die werknemer gedros het, kon hy/sy in 

hegtenis geneem word en gevangenisstraf uitdien. Indien die werkgewer so verkies, sou die 

werknemer moes terugkeer om te werk. As die werknemer weer dros, sou dieself de prosedure 

herhaal kon word. Die werknemer het geen keuse in die saak gehad nie.51 

• Die howe het aan die werkgewer 'n aksie verleen teen 'n persoon wat die dienste van 'n 

werknemer bekom het terwyl die werknemer nog by 'n vorige werkgewer in <liens was.52 

• Dit was 'n strafregtelike oortreding vir die werkgewer om die werknemer te ontslaan voor die 

kontrak ten einde geloop het, of om die werknemer sonder die vereiste kennisgewing te ontslaan. 

Die werkgewer kon egter aanvoer dat daar 'reasonable and sufficient cause' vir die ontslag was. 

Die onderliggende idee aan die 'Statute of Artificers and Apprentices' en die latere 'Master and Servant'

wetgewing was dat daar klasse was wat uit die aard van hul stand verplig was om die 'hoer klasse' te dien. 

Die 'meestersklas' het dit as 'n 'reg' beskou dat hierdie klasse hulle sou <lien. Die feit dat hulle 'n aksie 

gehad teen iemand wat hul bediende wegrokkel, toon dat hulle 'n tipe 'eiendomsreg' oor hierdie persoon 

se dienste gehad het. Dit is geregverdig deur die behoud van die samelewingsorde as motivering voor te 

hou. 
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Vol IV Londen: Methuen (1936) 380). 

Statute of Artificers and Apprentices 23 Edward VI C 15 (W Holdsworth A History of English Law Vol II 
Londen: Methuen (1936) 459). 
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Die rede hiervoor is vol gens die hof in R v Barton - upon - Jnwell ( 1814) 2 M & Sol. dat die werknemer in 
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dwangarbeid gelei. (W Holdsworth A History of English Law Vol II (1936) 383). 
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'n Werknemer het wel die vryheid gehad om te besluit met wie hy/sy 'n kontrak wou aangaan, maar 

hierdie vryheid was ook beperk, omdat almal wat in staat was om te werk verplig was om te werk, soos 

hierbo aangetoon is. 

Regte en pligte is deur die staat aan albei partye opgele. Alhoewel sommige van mening is dat dit tot 

nadeel van die werknemer was, is skrywers soos Holdsworth van mening <lat die wetgewer regverdig was 

in die verdeling van regte en verpligtinge.53 

Holdsworth is van mening dat die staatsmanne van die Tudor-tydperk ou wette moes aanpas vir nuwe 

omstandighede en dat hulle die samelewing op hierdie wyse gestabiliseer het. Staatsmanne in die 19de 

eeu het volgens horn, in teenstelling hiermee, die ou wette afgeskaf sonder om ander in die plek daarvan 

te stel. Stakings en uitsluitings, getemper deur vrywillige arbitrasie 'do not compare favourably with the 

firm control maintained by the state and the law in the sixteenth century.' 54 

3.1.2.2 Die herroeping van die 'Master and Servant'-wette in Engeland 

In die middel en laat negentiende eeu is die verhouding tussen werkgewer en werknemer in Engeland 

gereel deur 'n wet van 1823 getitel 'An Act to increase the Power of Magistrates in cases of 

apprenticeships'55 en 'Act to enlarge the Powers of Justices in determining complaints between Masters 

and Servants, and between Masters, Apprentices, Artificers and others. ' 56 Geringe veranderings is aan die 

wette aangebring deur die 'Master and Servant Act' van 186757 wat deur vakbonddruk teweeggebring is. 

Die opkomende vakbonde wat hul beywer het vir die herroeping van die 'Master and Servant' -wetgewing 

het dit veral gehad teen die feit dat die wetgewing hulle reg om te staak aan bande gele het. Werkgewers 

het 'n aksie van kontrakbreuk teen 'n stakende werknemer gehad, wat tot gevangenisstraf vir die 

werknemer sou kon lei. Teen werkgewers wat kontrakbreuk gepleeg het kon daar slegs 'n siviele aksie 
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gebring word. 58 

Die industrialisasieproses, die groei van vakbonde in Engeland59 en die druk wat hulle uitgeoefen het, het 

daartoe gelei dat die 'Master and Servant' -wetgewing in 1875 afgeskafis. In 1875 het die 'Employers and 

Workmen Act' 60 die 'Master and Servant' -wetgewing vervang. Die titel is 'n aanduiding <lat werkgewers 

en werknemers nou in teorie 'n gelykwaardige posisie ingeneem het. 61 Onder die nuwe wet is werknemers 

nou in 'n gelyke posisie met werkgewers geplaas aangesien hulle slegs sivielregtelik en nie meer 

strafregtelik op grond van kontrakbreuk aanspreeklik gehou kon word nie. 

Die ware rede vir die herroeping van die wette word soms gesien as die feit <lat hulle waarde uitgedien was 

en <lat daar slegs deur kleiner werkgewers veral in die landbousektor daarvan gebruik gemaak is.62 Volgens 

hierdie siening het vakbonde nie so 'n groot rol by die herroeping van die wette gespeel nie. 

3.1.3 Die Heer- en Diensbodewette in Suid-Afrika 

3 .1.3 .1 Red es vir die ins telling van die wette 

Verskeie wette, onder andere die Caledon-kode van 1809 het die dra van passe verpligtend gemaak en 

maatreels teen landlopery/loslopery (<lit wil se 'n toestand waar iemand nie 'n werk of 'n vaste blyplek 

gehad het nie) in die Kaap ingestel. 63 Hierdie diskriminerende maatreels wat net teen swartes en Khoisan 

gemik was en hulle in <liens van veral blanke boere gedwing het, is deur Ordonnansie 50 van 1828 

opgehef. Hierdie Ordonnansie, saam met die vrystelling van slawe in 1838, het aan Khoisan en swartes 

hulle bewegingsvryheid en kontrakteervryheid teruggegee.64 Die gevolge vir blanke werkgewers was 
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minder aangenaam. Groot arbeidstekorte het ontstaan65 en die ou orde van meester en dienskneg is 

omvergewerp omdat laasgenoemde nou vry was van diskriminerende en beperkende wette. 

Die Kaapse 'Master and Servant Ordinance' van 1841, die eerste Heer- en Diensbodewetgewing in Suid

Afrika, kan gesien word as 'n wyse waarop die heersersklas in Suid-Afrika na 'n tydperk van 

magsuitoefening deur die arbeidersklas, weer kontrole kon verkry. Die situasie toon sterk ooreenkomste 

met die omstandighede in Engeland rni die Swart Dood in 1349 toe arbeid ook skaars en duur geraak het 

en die 'Statutes of Labourers' ingestel is om die tekort op te los en die ou orde te herstel.66 Soos die geval 

met die Engelse wetgewing, wil <lit voorkom asof die Suid-Afrikaanse Heer- en Diensbodewette nie soseer 

ten doel gehad om kontrakbreuk te straf nie, maar wel om die ou orde te behou en die ou feodale idee <lat 

elke persoon in die samelewing ter wille van gemeenskaporde 'n spesifieke statiese posisie moes inneem, 

af te dwing.67 Die heersersklas het in beide Engeland en Suid-Afrika die siening gehuldig <lat hulle die reg 

het op die arbeid van die werkersklas. 68 

Blanke koloniste in Suid-Afrika se godsdiensoortuiging het ook 'n rol gespeel by bogenoemde siening. 

Volgens sommige koloniste moes elkeen 'sy plek ken' en 'n rebellering hierteen was 'n rebellering teen 

God se orde. Godsdienstige oortuigings het onderdrukkende klaswetgewing geregverdig. 69 

Aangesien die Romeins-Hollandse Reg die geldende reg in Suid-Afrika was,70 is die diensverhouding 
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JS Marais The Cape Coloured People 1652-1937 Johannesburg: Witwatersrand University Press (1968) 
193-4. 

W Holdsworth A History of English Law Vol II (1936) 459. 

W Holdsworth A History of English Law Vol II (1936) 463. 

Pi et Retief se manifes waarin die redes vir die Groot Trek uiteengesit word, lui dat regulasies deur Trekkers 
daargestel sal word wat 'behoorlyke betrekkinge tussen meester en dienaar zullen bewaren.' (CF J Muller 
Die Oorsprong van die Groot Trek 2de hersiene uitg Pretoria: Universiteit van Suid-Afrika (1987) 200. 

Blanke koloniste se godsdienstige siening bet onder andere ingesluit dat God hulle verhefhet bo swartes en 
dat wetgewing wat blankes van swartes se arbeid ontneem, teen die orde is wat God daargestel bet. Hierdie 
orde is volgens die siening versteur deur die vrylating van slawe en Ordonnansie 50 van 1828 wat Khoisan 

vrygemaak bet van paswette. (CF J Muller Die Oorsprong van die Groot Trek 2de hersiene uitg (1987) 
200.) 

Alhoewel die Britse regering die geldende Romeins Hollandse Reg behou bet by bewindsoomame in 1806, 
was daar op talle terreine invoering van Engelse reg en regsinstellings, veral waar daar leemtes of 
teenstrydighede in die bronne van die Rome ins- Hollandse Reg was (HR Hahlo & E Kahn (reds) The South 
African legal system and its background Kaapstad: 2de uitg Juta (1973) 57). 
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gesien as 'n spesie van 'n huurkontrak, naamlik die locatio conductio operarum. Die vraag is nou waarom 

die Engelse 'Master and Servant' -wetgewing in Suid-Afrika ingevoer is. Daar is al aangevoer dat die rede 

vir die invoering was dat 'the legislature have long since found that the provisions of the common law 

were quite inadequate to secure a harmonious working of that purely civil relationship which has proved 

to be so prolific of domestic annoyance, economic unrest and political dissension. ' 71 

By ontleding van die sosio-ekonomiese en politieke situasie in Suid-Afrika by invoering van die 'Master 

and Servant'-wetgewing blyk dit dat die ontoereikendheid van die gemenereg nie die enigste rede vir die 

invoering van die wette was nie. 

Indien na die agtergrond van die Wet gekyk word, soos hierbo uiteengesit is, blyk dit dat die ware rede vir 

die instelling van hierdie Wet 'n arbeidstekort was, eerder as om leemtes in die gemeenregtelike reels ten 

opsigte van die dienskontrak aan te vul. Die (wit) heersersklas het met hierdie wette gepoog om die ou 

feodale orde gegrond op die status van persone te herstel. 

Die Suid-Afrikaanse Heer- en Diensbodewette (die Britse kolonies en Boererepublieke het elk hulle eie 

wette gehad) was soos hul Britse ekwivalente swaar gelaai ten gunste van die werkgewer, deurdat 'n wye 

reeks optredes van die werknemer deur die wette gekriminaliseer is. Handelinge wat normaalweg as 

kontrakbreuk met skadevergoeding as remedie gesien sou word, is deur die wette strafbaar gestel met 

tronkstraf en by 'n tweede oortreding kon die hof selfs harde-arbeid en skraal rantsoen ople, soos hieronder 

aangetoon sal word. 

3.1.3.2 Die diensverhouding soos gereel deur die Heer- en Diensbodewette 

Die eerste van hierdie tipe wette wat tot stand gekom het, was die Kaapse 'Master and Servant Ordinance' 

van 1841. Wet 15 van 1856 het die wet opgevolg en het die hoofwet in die Kaapprovinsie geword. 72 In 

71 

72 

C Norman-Scoble Law of Master and Servant Durban: Butterworth (1953) l O; Sien ook B Hepple 
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Natal was Ordonnansie 2 van 1850 die hoofwet. 73 Die arbeidsverhoudinge tussen here en di ens bodes in 

die Oranje-Vrystaat is aanvanklik gereel deur Ordonnansie 1 van 1873 en is later vervang deur 

Ordonnansie 7 van 1904. Die posisie in Transvaal is gereel deur Wet 13 van 1880.74 

Hierdie wette het bly geld tot dit teruggetrek is deur die Algemene Regswysigingswet No 94 van 1974. 

Die belangrikste aspekte soos gereel deur die Heer- en Diensbodewette sal onderwerpsgewys hieronder 

bespreek word. 

3.1.3.2.1 Die omskrywing van diensbode 

Die Kaapse Wet, 75 omskryf' servant' as volg: 'any person employed for hire, wages, or other remuneration, 

to perform any handicraft or other bodily labour in agriculture or manufacturing, or in domestic service, 

or as a boatman, porter or other occupation of a like nature.' Die omskrywing was 'kleurblind' en het geen 

verwysing na ras bevat nie. In die praktyk was dit egter 'n rasgeorienteerde maatreel omdat daar feitlik 

geen blanke diensbodes was nie. 

Die bewoording van die Natalse Wet76 was soortgelyk, terwyl die omskrywing in die Transvaalse Wet,77 

bloot 'n Hollandse vertaling van die Kaapse en Natalse bewoording was: 'Het woord "Bediende" te 

worden uitgelegd en verstaan, eenig persoon te bevatten die gebezigd wordt voor huur, loon of ander 

belooning, om enig handwerk, of anderen ligchaamsarbeid, in den landbouw of fabrieken, of in huiselijke 

dienst, of als een bootman, drager, of andere bezigheid van eenen dergelijken aard te verrigten'. 

Die Oranje Vrystaat se definisie78 het van die ander drie gebiede se omskrywings afgewyk: ' ... algemeene 
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Wysigings is aangebring deur Ordonnansie 13 van 1852, Wet 18 van 1862, Wet 23 van 1865, Wet 17 van 
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dienstboden zijn diezulken, die allerlei handwerk binnen of buiten't huis, op dorpen en woonplaatsen 

verrigten, ofvee hoeden'. 

Die klem het in al die inskrywings geval op iemand wat hande-arbeid vir 'n loon verrig. Plaaswerkers is 

eksplisiet by die wette ingesluit deur die gebruik van die woorde 'agriculture,' 'landbouw' en 

'woonplaatsen'. 

Met die verordening van Ordonnansie 7 van 1904 is die beskrywing van diensbode in die Oranje Vrystaat 

gewysig om aan te pas by die omskrywing wat vir die antler drie provinsies gegeld het. 

Dit was duidelik uit die beskrywing van 'diensbode' in die verskillende wette <lat deelsaaiers nie ingesluit 

is onder diensbodes nie, aangesien hulle nie vir vergoeding gewerk het nie, maar 'n deel van hulle oes aan 

die grondeienaar afgestaan het as vergoeding vir die gebruik van 'n deel van die grond. Huurarbeiders se 

posisie het probleme geskep. Die vraag was of die grond wat die werkgewer aan 'n huurarbeider afgestaan 

het, beskou kon word as werk vir 'antler beloning' soos in die woordomskrywings vervat is. 

Nadat die howe by meer as een geleentheid beslis het <lat huurarbeiders nie as diensbodes beskou kan word 

nie79
, en dus nie onderworpe was aan die Heer- en Diensbodewette nie80

, het die regering vorendag gekom 

met Wet 26 van 192681 wat Wet 13 van 1880 van Transvaal en Wet 40 van 1894 van Natal gewysig het. 

Die trefwydte van die wette is uitgebrei om huurarbeiders as diensbodes by die Heer- en Diensbodewette 

in Transvaal en Natal in te sluit. 

Deur hierdie Wet is die selfstandigheid van woonarbeiders aangetas en het hulle ook die nadeel beleef <lat 

gedrag soos byvoorbeeld diensverlating en ongehoorsaamheid deur die Heer- en Diensbodewette 

gekriminaliseer is. 
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3.1.3.2.2 Die omskrywing van diensheer 

Die omskrywing van diensheer of 'master' in die Kaapse Wet No. 15 van 1856 lui as volg: ' ... any person, 

whether male or female, employing for hire, wages, or other remuneration, any person falling within the 

beforementioned definition of"servant" .. .'. Die woordomskrywings in Natal, Vrystaat en Transvaal was 

gelykluidend en in alle gevalle slegs 'n spieelbeeld van die omskrywing van diensbode. 

3.1.3.2.3 Formaliteite vir kontraksluiting 

Geen dienskontrak wat buite die kolonies aangegaan is, sou geldig wees binne die kolonies nie, tensy <lit 

skriftelik aangegaan is en deur die Britse konsul of 'n landdros gesertifiseer is nie. 82 Ook in Natal, die 

Vrystaat en Transvaal moes sulke kontrakte skriftelik wees en deur 'n landdros of ander bevoegde persoon 

nagegaan en op rekord geplaas word. Transvaal het 'n beperking van drie jaar geplaas op kontrakte wat 

in die buiteland aangegaan is. Buitelandse kontrakte sou ook slegs vir drie jaar in die Oranje Vrystaat 

geldig wees. 

Indien 'n kontrak nie vir 'n sekere tydperk gespesifiseer is nie, was <lit geag net vir een maand geldig te 

wees, tensy die diensbode nie by die diensheer ingewoon het nie, of stukwerk verrig het. 83 Mondelinge 

kontrakte sou net vir een jaar geldig wees84 en net geldig wees indien die datum vir diensaanvaarding 

gespesifiseer was as nie later as een maand na die sluiting van die kontrak nie85
• 

In die Kaap en Transvaal was geen dienskontrak langer as vyf jaar geldig nie.86 In Natal was die 

maksimum duur van die kontrak drie jaar. Die wette in die vier betrokke gebiede stel verlyding voor 'n 

landdros en ondertekening deur albei partye as 'n vereiste. Die landdros moes verseker <lat albei partye 

die kontrak vrywillig aangaan en begryp. In die Oranje Vrystaat was daar geen beperking op die duur 

van kontrakte met blanke werknemers nie, kontrakte met 'kleurlinge' sou nie !anger as twee jaar geldig 
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wees nie. 

'n Kontrak is nie as 'n geskrewe kontrak beskou indien albei partye dit nie onderteken het nie.87 'n 

Mondelinge ooreenkoms sou in al vier die betrokke gebiede slegs vir eenjaar geldig wees. 

Deur geskrewe kontrakte van beperkte tydsduur voor te skryf is daar gepoog om 'n mate van beskerming 

aan diensbodes te verleen. Die tydperk van vyf jaar vir die duur van die kontrak wat in die Kaap en 

Transvaal gegeld het, was egter te lank om beskerming te hied. 'n Werker wat ontevrede was met sy/haar 

werksomstandighede sou vir vyf jaar feitlik geen ander altematiefhe as om te bly werk nie, omdat daar 

sulke swaar strawwe vir kontrakbreuk gegeld het. 

3.1.3.2.4 Kontrakte met die vrou en kinders van die diensbode 

Die Transvaalse Wet het bepaal <lat indien die vrou van 'n diensbode ook in <liens geneem is deur die 

diensheer, moes sy 'n aparte kontrak met die diensheer sluit. Die ouers van 'n kind onder sestienjaar oud 

kon namens hom/haar met die diensheer kontrakteer. Indien <lit 'n geskrewe kontrak was, moes die kind 

se naam en ouderdom gespesifiseer word. Die kind kon nie vir 'n langer tydperk in <liens gehou word as 

wat die ouer se kontrak beloop het nie, selfs al het die diensheer aan so 'n kind kos en klere verskaf. 88 

Hierdie bepaling is waarskynlik ingevoeg om aansprake wat die werkgewer onder die ou inboekwette op 

dienste van 'n plaaswerker se kind gehad het, te verhoed. Soortgelyke bepalings was ook in antler gebiede 

in Suid-Afrika van toepassing. 89 

3.1.3.2.5 Beeindiging van die dienskontrak 

3.1.3.2.5.1 Kennisgewing 

Hoofstuk 2 van Wet 15 van 1856 (K) het bepaal <lat 'n persoon wat maandeliks betaal word, 'n maand 

vooraf kennis moes kry <lat die dienskontrak beeindig gaan word, tensy hierdie vereiste spesifiek in die 

87 
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Artikel 12 van hoofstuk 2 van Wet 15 van 1956 (K) en Artikel 18 van hoofstuk 2 van Wet 13 van 1880 (T).) 
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kontrak uitgesluit is. Soortgelyke bepalings het ook in Natal, die Oranje Vrystaat en Transvaal gegeld. 

'n Diensbode wat weekliks vergoed is, moes ten minste een week voorafkennis kry van die beeindiging 

van die dienskontrak. 

Indien die diensbode sou aanbly op die dag wat die kontrak tot 'n einde sou kom, en die diensheer 

hom/haar toelaat om so aan te bly, sou die kontrak voortgaan asof geen sodanige kennis gegee is nie. 

Hierdie bepaling sou tot nadeel van die diensbode wees omdat hy/sy moontlik weens ongeletterdheid nie 

datums in ag sou neem en nie bewus sou wees van die bepaling in die wet nie. So sou diensbodes 

onwetend vir 'n volgende termyn gebind kon word. 

3.1.3.2.5.2 Summiere beeindiging 

Voorbeelde van gronde waarop die kontrak summier beeindig kon word, is in die Heer- en Diensbodewette 

van al vier gebiede aangetref. Die hof kon 'n kontrak kanselleer indien 6f die di ens bode, 6f die diensheer 

verklaar het dat die kontrak nie regverdig en getrou deur die ander party uitgevoer is nie.90 

'n Kontrak sou nie outomaties gekanselleer word indien 'n diensbode 'n vonnis vir nie-nakoming van die 

kontrak uitgedien het nie, tensy dit spesifiek so bepaal is deur die hof wat die vonnis opgele.het. 91 Die hof 

sou op versoek van die diensheer die kontrak met 'n di ens bode kon kanselleer indien die di ens bode skuldig 

bevind is aan enige misdryf onder die Heer- en Diensbodewette.92 

Indien 'n diensheer skuldig bevind was aan aanranding op die diensbode kon die hof die kontrak nietig 

verklaar as die di ens bode dit so verkies het. 93 W anneer 'n diensheer valse beskuldigings teen 'n di ens bode 

ingebring het, kon die landdros die kontrak nietig verklaar.94 
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3.1.3.2.5.3 Dood van die diensheer 

In die geval van die dood van die diensheer, sou die dienskontrak 'n maand na die dag van die dood van 

die diensheer verval. Tot en met daardie tyd was die diensbode verplig om <liens te !ewer aan die persoon 

wat sy/haar eertydse werkgewer verteenwoordig het en sou die werknemer sy/haar volle loon van so 'n 

persoon kon vorder.95 Die weduwee van 'n diensheer kon ook die kontrak oomeem van 'n 'huis-' of 

'landboubediende' sonder dat die werknemer daaroor geraadpleeg is. 

Hierdie bepalings skep die indruk dat die werkgewer 'n besitreg op die dienste van die werknemer gehad 

het, wat saam met die diensheer se boedel kon 'vererf. Die bepaling is soortgelyk aan gebruike wat 

gedurende die slawetydperk gegeld het, soos in hoofstuk 1 bespreek is. 

3.1.3.2.5.4 Die huwelik of swangerskap van 'n vroulike diensbode 

Na die huwelik van 'n vroulike diensbode tydens die loop van die dienskontrak, kon haar man te enige tyd 

sodanige dienskontrak ontbind. Die diensheer kon 'n vroulike werknemer tydens die duur van die 

dienskontrak ontslaan indien sy in die huwelik getree het.96 Wanneer 'n vroulike diensbode swanger 

geraak het kon die diensheer haar ontslaan as sy onbekwaam geraak het om die <liens te verrig soos dit in 

die dienskontrak uitgespel is.97 

Hierdie bepalings het 'n vroulike werknemer in 'n baie kwesbare posisie geplaas. Sy self het geen 

seggenskap oor die diensverhouding gehad nie. Haar status as getroude vrou het haar ondergeskik gestel 

aan die wense van haar eggenoot en werkgewer.98 

3.1.3.2.6 Die posisie van die diensbode tydens siekte 

Indien 'n diensbode in die Kaap en Transvaal weens siekte ongeskik was vir werk sonder sy/haar eie 
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Hoofstuk 3 van Ordonnansie 21 van 1907 (N). 
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Die Wet op Arbeidsverhoudinge No 66 van 1995 en die grondwet No 108 van 1996 verbied nou 
diskriminasie teenoor 'n vrou op grond van swangerskap en huwelikstaat. 
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toedoen, was die werkgewer verplig om die diensbode se volle loon vir die eerste maand van siekte te 

betaal (tensy hierdie voordeel spesifiek in die kontrak uitgesluit was). Gedurende die tweede maand van 

ongeskiktheid was die diensbode wel nie geregtig op sy/haar loon nie, maar hy/sy was geregtig op 

byvoordele soos voedsel en huisvesting indien <lit hom/haar volgens kontrak toegekom het. Na twee 

maande van ongeskiktheid was die werkgewer nie verplig om enige voordele te verskaf nie en kon die 

werkgewer die kontrak beeindig.99 

Die Vrystaatse Heer- en Diensbodewet het nie die posisie by siekte van die werknemer aangespreek nie, 

met die gevolg <lat die gemenereg gegeld het, waarvolgens die werkgewer nie verplig was om enige 

vergoeding aan die werknemer te betaal in geval die werknemer weens siekte geen di ens gel ewer het nie. 100 

Die Natalse Heer- en Diensbodewet het bepaal <lat die siek diensbode wat nie in staat was om verpligtinge, 

soos uitgespel in die dienskontrak, na te kom nie, geregtig was op een maand se loon vir die tydperk van 

onbekwaamheid.101 As die diensbode op die diensheer se eiendom gewoon het moes laasgenoemde 

voldoende voedsel vir twee maande verskaf het, waama die diensheer die kontrak kon beeindig. 102 

Wet 40 van 1894 het aan werkgewers in Natal die verpligting opgele om vir die kos wat die hospitaal aan 

so 'n diensbode verskafhet te betaal teen 'n koers van een sjieling per dag vir swart en Indierdiensbodes 

en nie meer as twee sjielings vir ander diensbodes nie. Die aanspreeklikheid van die diensheer het tot 'n 

einde gekom aan die einde van die tweede maand van die diensbode se siekte. Die verpligting van die 

diensheer het nie bestaan waar die siekte deur die diensbode se wangedrag of dronkenskap veroorsaak is 

nie. 103 Indien die diensbode gesterfhet terwyl hy/sy in die meester se <liens was, was <lit volgens die artikel 

die meester se plig om reelings vir die diensbode se begrafnis te tref en om die koste van die begrafnis te 

dra. Indien die diensbode 'n boedel nagelaat het, kon die diensheer die begrafniskoste van die boedel 
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Par 11 van Hoofstuk II van Wet 15 van 1856 (K) en artikel 17 van Hoofstuk 2 van Wet 13 van 1880 (T). 
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By debattering van die Wet was sommige parlementslede heftig gekant daarteen dat enige loon tydens siekte 
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kwaad sou sterk. (J G Riekert The Natal Master and Servant Laws LLM-verhandeling Universiteit van 
Natal (1983) 192). 
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eis. 104 

Die plig van onderhoud tydens siekte wat op die diensheer geplaas is, was een van die min voordele vir 

diensbodes onder die Heer- en Diensbodewette. Die gemenereg het in teenstelling hiermee geen 

verpligting op die werkgewer geplaas om 'n loon of enige ander voordeel aan die werknemer te laat 

toekom gedurende die tyd wat die werknemer weens siekte nie in staat was om <liens te !ewer nie. 105 Die 

Heer- en Diensbodewette het hier 'n groot verbetering teweeggebring. Met die herroeping daarvan, was 

plaaswerkers wat nie beskerming onder wetgewing met betrekking tot minimum diensvoorwaardes geniet 

het nie, tydens siekte in 'n onbeskermde posisie gelaat. 

3.1.3.2.7 Die verskaffing van huisvesting en voedsel deur die diensheer 

Hoofstuk 2 van Wet 13 van 1880 (T) het bepaal dat die diensbode daarop geregtig was om sy huisgesin 

ook by horn te laat woon en die werkgewer moes die gesin van 'n inwonende diensbode ook van 

voldoende voedsel voorsien tensy dit spesifiek in die kontrak gestipuleer was dat die meester die diensbode 

nie van voedsel en losies sou voorsien nie. 106 Indien die diensbode se gesin die reg gehad het om op die 

diensheer se grond te bly, sou die diensheer nie outomaties daarop geregtig wees om van hulle arbeid 

gebruik te maak nie. In die Kaap, Natal en Vrystaat het soortgelyke bepalings gegeld. 

In die lig van genoemde wetgewing het die werkgewer van 'n plaaswerker 'n strafbare oortreding begaan 

indien daar nie voedsel, beddegoed en kos aan die inwonende plaaswerker en die plaaswerker se gesin 

verskaf is nie. 107 

3.1.3.2.8 Oortredings deur diensbodes 

Die Heer- en Diensbodewette het strafbepalings aan sekere handelinge van diensbodes gekoppel, wat 

normaalweg slegs as kontrakbreuk gesien sou word. Dit is gedoen om die diensheer se magsposisie in die 

104 

105 

106 

107 

Artikel 18. 

Boyd v Stuttaford 1910 AD l 0 l. 

Artikel 15 van hoofstuk 2 van Wet 13 van 1880 (T)). Artikel 9 van hoofstuk 1 (B) van Ordonnansie 2, 1850 
(N) het dieselfde strekking, asook artikel 9 van hoofstuk 2 van Wet 15 van 1856 (K). 

C Norman-Scoble law of Master and Servant in South Africa ( 1956) 182. 



141 

werkgewer-werknemer-verhouding te versterk. Die staat het deur middel van hierdie wette toegetree tot 

die diensverhouding om die werkgewer se belange te beskerm. Die volgende handelinge van diensbodes 

is in Transvaal as kriminele gedrag verklaar: 108 

• die versuim om in diens te tree nadat die kontrak aangegaan is 

• afwesigheid van die werkplek sonder verlof 

• dronkenskap as gevolg waarvan die diensbode nie in staat was om sy/haar werk te verrig nie 

• swak werkverrigting 

• gebruik van die diensheer se eiendom sonder toestemming 

• weiering om opdragte uit te voer 

• die veroorsaking van twis in sy diensheer se huis of op sy plaas 

• die gebruik van beledigende taal. 

Vir enige oortredings hierbo genoem, kon 'n diensbode met een pond sterling beboet word. Indien die 

diensbode in gebreke sou bly om te betaal, kon 'n vonnis van een maand gevangenisstraf met of sonder 

harde-arbeid aan hom/haar opgele word. By 'n tweede oortreding binne ses maande, kon die oortreder 

beboet word met drie pond sterling en by gebrek aan betaling kon gevangenisstraf van ses weke met of 

sonder harde-arbeid, skraal rantsoen en eensame opsluiting aan die diensbode opgele word. 

Die Transvaalse Heer- en Diensbodewet het spesiale bepalings in verband met kriminele oortredings bevat 

wat slegs op plaaswerkers van toepassing was. 109 Strenger strawwe het vir oortreding van hierdie 

bepalings gegeld: 

• die moedswillige versuim, hetsy deur dronkenskap of andersins, van die plig om eiendom van die 

meester veilig te bewaar 

• die verlies van enige vee of ander eiendom van die diensheer wat aan die diensbode toevertrou 

is onder omstandighede waaruit blyk dat die verlies veroorsaak is deur die toedoen of versuim 

van die diensbode 

• diensverlating sonder wettige rede ( drostery) met die doel om nie weer in di ens te tree nie 

108 

109 

Hoofstuk 5 van Wet No 13 van 1880 (T). Die Heer- en Diensbodewette van die Kaap, Natal en Vrystaat 
het soortgelyke bepalings bevat. 

Artikel 5 van hoofstuk 5 van Wet 13 van 1880. 
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• die gebruik van skeltaal ofbeledigende taal teenoor die meester, die se vrou ofiemand wat wettig 

deur die meester oor die diensbode aangestel is. 

Die plaaswerker kon vir bogenoemde handelinge met drie pond sterling beboet word. As hy/sy dit nie 

betaal het nie, kon hy/sy gevonnis word tot gevangenisstraf met of sonder harde-arbeid vir 'n tydperk van 

nie meer as twee maande nie. Die landdros kon ook beslis dat daar nie die keuse van 'n boete is nie. Die 

diensbode kon vir die tydperk van sy/haar gevangenisstraf ook in eensame opsluiting met of sonder skraal 

rantsoen, bestaande uit brood en water aangehou word. Vir 'n tweede oortreding van hierdie 'emstiger' 

misdade, was die plaaswerker blootgestel aan nog strenger strawwe. 

Die rede vir strenger strawwe vir plaaswerkers is waarskynlik gelee in die feit dat hulle beheer gehad het 

oor waardevolle eiendom van die werkgewer en tweedens omdat plase so ver van dorpe en die howe was 

dat die wetgewer van oordeel was dat strenger strawwe nodig was om plaaswerkers te beheer. 110 Streng 

strawwe teen drostery was waarskynlik ingestel om te verhoed dat plaaswerkers <liens verlaat om beter 

lone in die stad of op die myne te gaan verdien. 

Diensbodes wat geweier het om terug te keer na hul dienshere nadat bogenoemde vonnisse uitgedien is, 

kon weer tot harde-arbeid met skraal rantsoen vir 'n maand op 'n keer tot 'n maksimum van ses maande 

gevonnis word. 111 

Die tydperk van gevangenisstraf van 'n di ens bode vir oortreding van die Heer- en Diensbodewette sou by 

die tydperk van die dienskontrak gevoeg word. Die maatreels het diensbodes gedwing om hulle 

kontraktyd uit te <lien. Hoe onbevredigend die diensverhouding ookal was, was daar geen moontlikheid 

om daaruit te ontsnap nie. Die Kaapse wet het bepaal: 

If any servant or apprentice, whose contract of service or apprenticeship still subsists, shall, upon being 

discharged from prison after undergoing imprisonment under this Act, refuse or neglect, upon his master's 

request, to resume his service under his contract, he shall be liable to be imprisoned with or without hard 

labour for any period not exceeding one month, and so on for successive periods, not any of these 

exceeding one month, until he shall consent to resume and shall resume his service under his 

110 Hoofstuk I par 2.11. 

111 Artikel 9 van hoofstuk 5 van Wet 13 van 1880 (T). 
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contract; 112 and every such period of imprisonment, or so much thereof as the convicting 

magistrate shall adjudge may be with solitary confinement with or without spare diet, or with 

spare diet with or without solitary confinement. 113 

Aan die diensbode sou dus 'n onbeperkte aantal opeenvolgende periodes van tronkstraf opgele kon word 

om hom/haar te dwing om weer te werk. 

Indien die diensbode 'n vals klag teen die diensheer voor die hof sou bring, het dit in die landdros se 

diskresie berus om tronkstraf met of sonder harde-arbeid aan die diensbode vir 'n tydperk van nie langer 

as 14 dae nie op te le. Die landdros kon ook beveel dat die diensbode se loon vir 'n maksimum van een 

maand verbeur word. Hierdie maatreels sou diensbodes moontlik ontmoedig om 'n klag teen 'n diensheer 

te le, omdat hulle by 'n gebrek aan getuienis tronkstraf in die gesig kon staar. 114 

Artikel 3 van hoofstuk 4 van Ordonnansie No 2 van 1850 (N) het die strawwe vir diensbodes wat hulle 

werk op 'n nalatige wyse uitgevoer het of geweier het om hulle werk te doen, of skade aan hulle diensheer 

se eiendom veroorsaak het of gewelddadig of beledigend of immoreel teenoor hulle meester opgetree het 

ofhulle skuldig gemaak het aan dronkenskap, drostery, of ander emstige wangedrag, gereel. In so 'n geval 

kon die landdros een maand gevangenisstraf met of sonder harde-arbeid en skraal rantsoen aan die 

diensbode ople. In Natal kon die landdros ook beveel dat lyfstraf tot 'n maksimum van 12 houe of 'n 

boete tot 'n maksimum van vyf pond aan so 'n diensbode opgele word. Hierdie artikel het berugtheid 

verwerf en het bekend geraak as die 'flogging clause'. 115 

3.1.3.2.9 Oortredings deur dienshere 

Alhoewel die Heer- en Diensbodewette in al vier die provinsies hoofsaaklik gehandel het oor oortredings 

wat deur diensbodes begaan kon word en die strawwe wat daarvoor opgele kon word, is daar ook aandag 

gegee aan oortredings deur dienshere. Die belangrikste oortredings waaraan 'n werkgewer skuldig bevind 

112 

113 

114 

115 

Vetdruk bygevoeg. 

Artikel 10 van Hoofstuk 5 van Wet 15 van 1856 (K). Vetdruk bygevoeg. 

Artikel 5 van Hoofstuk IV van Ordonnansie 2 van 1950 (N). 

JG Riekert The Natal Master and Servant Laws LLM-verhandeling Universiteit van Natal: ( 1983) 135. Die 
klousule is in 1898 herroep. 



144 

kon word is: 

• weerhouding van die loon van die diensbode 

• die nie-nakoming van kontraktuele verpligtinge met betrekking tot die verskaffing van 

beddegoed, kos en ander benodigdhede 

• die weiering om vee van die diensbode af te gee na afloop van die dienskontrak 

• aanranding van die diensbode 

• aanhouding van kinders onder 16 jaar as arbeiders 

Die diensheer kon tot 'n boete van vyf pond sterling gevonnis word indien die nodige beddegoed, kos of 

ander artikels soos in die kontrak bepaal, nie verskaf is nie. By versuim om 'n loon te betaal, kon 'n 

periode van tot een maand tronkstraf opgele word. 116 

Indien die diensheer die kontrak nie behoorlik nagekom het nie, kon die landdros die kontrak op versoek 

van die diensbode kanselleer. 117 

Die landdros kon 'n diensheer wat nie die ooreengekome loon betaal het nie, of nie die artikels soos in die 

kontrak gestipuleer verskaf het nie, of die diensbode mishandel het, beveel om die loon of goedere te 

verskaf en om vergoeding aan die diensbode te betaal vir beserings wat weens die mishandeling opgedoen 

is. Indien die diensheer nie hieraan gehoor gegee het nie, kon die landdros 'n lasbrief vir beslaglegging 

en verkoping van die bates van die diensheer uitreik. Indien daar nie genoegsame fondse was nie, kon 

tronkstrafvan hoogstens een maand aan die diensheer opgele word. 118 

Uit hierdie bespreking van die Heer- en Diensbodewette blyk dit dat dubbele standaarde gegeld het. Lang 

tydperke van tronkstraf met harde-arbeid, eensame opsluiting en skraal rantsoen was die norm vir 

oortredings deur diensbodes. Weens diensbodes se swak finansiele posisie sou hulle selde in staat wees 

om die boetes te betaal. Dienshere kon met gemak die boetes, wat laag was in vergelyking met boetes vir 

diensbodes, of die deur die hof opgelegde skadevergoeding, betaal weens hul beter finansiele posisie. 

116 

117 

118 

Artikel 16 van Wet 18 van 1873 (K). 

Artikel 17 van Wet 18 van 1873 (K). 

Artikel 4 van Hoofstuk 4 van Ordonnansie 2 van 1850 (N). Sien ook artikel 15 van Wet 15 van 1856 (K) 
wat soortgelyke bepalings bevat. 
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3.1.3.2.10 Vakleerlinge 

Die eerste spore van die vakleerlingkontrak is te vind in die middeleeue toe gildes vir sekere beroepe 

omstreeks 1424 ontstaan het. 'n Vakleerling is by 'n praktiserende meester van 'n beroep ingeskryf met 

die doel om die beroep oor 'n paar jaar aan te leer. 119 

Die vakleerlingkonsep was die grondslag van die inboekstelsel wat in Suid-Afrika tot die uitbuiting van 

kinders as arbeiders gelei het. 120 Die vakleerling- of inboekstelsel is onder die verskillende Heer- en 

Diensbodewette gereel. Die beginsel van opleiding is nie sterk beklemtoon nie en strafbepalings wat vir 

diensbodes gegeld het, het in sommige opsigte ook vir vakleerlinge gegeld. 121 

Streng strawwe vir oortredings deur sogenaamde leerlinge of 'apprentices' versterk die vermoede dat 

hierdie instelling 'n oorblyfsel uit die slawe-tydperk was. Die 'leerlinge' was goedkoop, ondergeskikte 

arbeid wat nie bewegingsvryheid gehad het nie. Dit is insiggewend dat die saak behandel word binne die 

Heer- en Diensbodewette. Dit dui daarop dat die kinders hoofsaaklik ter wille van hulle arbeid en nie ter 

wille van hulle eie opleiding aangestel is nie. Die Wette maak ook voorsiening vir die onderhoud van 

hawelose kinders, wat ook vreemd voorkom binne ''n wet wat die betrekkinge tussen werkgewers en 

werknemers reel. 

Kontrakte moes skriftelik aangegaan word en die ouer of voog moes dit namens die kind onderteken as 

hy/sy nog nie die ouderdom van 16 jaar bereik het nie. 122 Leerlingkontrakte met kinders wat as 

huisbediendes of landbouarbeiders di ens moes doen, kon in die geval van meisies net tot hulle 16de jaar 

gesluit word en in die geval van seuns, tot hulle 18de jaar. 123 Kinders wat nie in 'n behoeftige staat verkeer 

het nie, en tussen tien en 16 jaar oud was, kon deur hulle ouers verbind word totdat hulle 21 jaar oud 

was.124 

119 

120 

121 

122 

123 

124 

Die oorsprong van die woord 'apprentice' is te vind in die Franse woord 'apprendere' wat beteken 'om te 
leer'. (C Norman-Scoble Law of Master and Servant (1953) 28.). 

Sien Hoofstuk I par 2.7.l. 

Artikel 3 van Hoofstuk 4 van Ordonnansie 2 van 1850 (N) en artikel 2 van Wet 18 van 1873 (K). 

Artikel 1 van Hoofstuk 3 van Wet 13 van 1880 (T) en artikel l van hoofstuk 3 van Wet 15 van 1856 (K). 

Sien byvoorbeeld artikel 2 van hoofstuk 3 van Wet 15 van 1856. 

Artikel 3 van hoofstuk 3 van Wet 13 van 1880 (T). 
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Die landdros moes seker maak dat 'n hawelose kind by 'n 'behoorlijk perzoon' sou inwoon en versorg 

word en die persoon moes voorsiening maak vir die aanleer van 'n spesifieke ambag en ook vir die 

opvoeding en godsdienstige onderrig van so 'n kind. 125 Die kind moes ook van voldoende voedsel en ander 

lewensnoodsaaklikhede voorsien word. Die loon van die kind moes ook in die kontrak bepaal word. 126 

Die bepalings in verband met behoeftige kinders is na Uniewording vervang deur die Wet op Beskerming 

van Kinders No 25 van 1913. 

Die V akleerlingwet No 3 7 van 1944 het slegs bepalings met betrekking tot vakleerlinge in terreine buite 

die landbou en huishoudelike <liens bevat, sodat die Heer- en Diensbodewette vanaf 1944 slegs van 

toepassing was op vakleerlinge in die landbou en in huishoudelike <liens. 

3.1.3.2.11 Beskerming van diensbodes 

Die opskrifvan hoofstuk 7 van Ordonnansie 2van1850 (N) heet: 'Regulations for the better protection 

of servants and apprentices' . Artikel 1 van die hoofstuk het bepaal dat 'n diensheer aan die veldkomet 

kennis moes gee van die dood van 'n diensbode of leerling of enige familielid van die diensbode wat te 

sterwe gekom het terwyl hulle op die eiendom van die diensheer gewoon het. Die naam, ouderdom en 

geslag van kinders wat op die diensheer se grond gebore is moes ook so aangegee word. lndien die 

diensheer sou versuim om sodanige kennis te gee, sou hy met 10 sjielings sterling beboet kon word vir 

elke geboorte of siekte wat nie aangegee is nie. Hierdie bepalings is ingevoeg om te verseker dat 

niemand in slawemy aangehou word nie. 

Artikel 15 van hoofstuk 5 van Wet 15 van 1856 (K) het bepaal dat 'n dienskontrak gekanselleer kon 

word indien die diensheer sy diensbode vals beskuldig het. Dieselfde het gegeld as die meester die 

diensbode ofleerling aangerand het. 127 Artikel 21 van dieselfde Wet, het prosedures vasgestel waardeur 

'n diensheer deur die reg gedwing kon word om die lewende hawe van 'n dienskneg wat wedderregtelik 

125 

126 

127 

Omdat geskoolde arheid nie van helang was op plase nie, sou vakleerlinge in die landhou selde opleiding 
ontvang. In Bekker v van Heerden ( 1887) 7 CTR 416 het 'n inhoekeling met 'n eis om skadevergoeding 
weens kontrakhreuk geslaag nadat hy in 'n hoer se <liens geplaas was met die ooreenkoms dat hy onderrig 
sou word in Engels en die Christelike geloof en ook as algemene plaaswerker. Die hoer het horn egter as 
runderpesheampte aan die staat onderverhuur. Die diensheer is aan kontrakhreuk skuldig hevind. 

Artikel 7 Hoofstuk 3 van Wet 13 van 1888 (T). 

Artikel 24. 
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in besit gehou is, af te gee. Artikel 27 het bepaal dat die landdros enige persoon wat 'n kind van onder 

16 jaar teen sy/haar sin aanhou kon verplig om die kind aan sy/haar ouers terug te besorg. 

Vakbonde is toegelaat en beskerm deur artikel 2 van hoofstuk 7 van Wet 15 van 1856 (K), wat as volg 

lui: 'Nothing herein contained shall extend to subject to punishment any persons who shall meet 

together for the sole purpose of consulting upon and determining the rate of wages or prices which the 

persons present at that meeting, or any of them respectively, shall require or demand for his or their 

service of work .... '. 

Die artikel, wat viktimisasie verbied, was sy tyd ver vooruit aangesien die beginsel eers in arbeidswette 

in die twintigste eeu erkenning geniet het. 128 Die voordeel wat plaaswerkers onder die Wette geniet het, 

het in 1974 met die herroeping van die Wette verval, omdat die gemenereg geen beskerming teen 

viktimisasie bied nie. Die beskerming was van weinig waarde vir plaaswerkers, omdat daar te veel 

struikelblokke was om suksesvol te kon organiseer. 

Aan derdes wat diensbodes of leerlinge belnvloed het om hul werkgewer te verlaat en nie hul 

dienskontrak te voltooi nie, 129 of wat 'n diensbode gedwing het om aan 'n vakvereniging te behoort of 

gelde aan so 'n vereniging oor te betaal, kon gevangenisstraf opgele word. 130 

3.1.4 Die afskaffing van die Heer- en Diensbodewette 

Die Heer- en Diensbodewette in Suid-Afrika is as gevolg van eksteme druk herroep. Dokwerkers in 

Alabama het in 1974 geweier om steenkool uit Suid-Afrika af te laai, omdat die steenkool beskou is as 

goedere wat deur middel van dwangarbeid geproduseer is, aangesien Suid-Afrikaanse werkers 

onderworpe was aan die Heer- en Diensbodewette. 131 Nadat die Heer- en Diensbodewette herroep is, 

is die gronde vir die hofbevel wat die mynwerkersunie in Alabama aangevra het om die invoer van Suid-

128 

129 

130 

131 

Artikel 66(1)(b) van die Wet op Arbeidsverhoudinge No 28 van 1956 en artikel 18 van die Wet op Basiese 
Diensvoorwaardes No 3 van 1983. 

Hierdie aksie teen derdes dui daarop dat die wetgewer die reg van die werkgewer op die werknemer se 
dienste as 'n tipe 'eiendomsreg' gesien bet. 

Artikels 1-3 van hoofstuk 5 van Ordonnansie 2 van 1850 (N). 

C Bundy 'The Abolition of the Master and Servants Act' 1974 (2) SALB 45. 
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Afrikaanse steenkool te verhoed, verwyder. Die Suid-Afrikaanse Regering het egter die wette met groot 

gebaar herroep, as sou dit 'n verligte humanitere daad wees. 132 

Die Regering kon die Heer- en Diensbodewette herroep omdat die vernaamste funksie van die wette, 

naamlik die verskaffing van gedwonge arbeid op daardie stadium reeds oorgeneem is deur die Wet op 

Bantoe-arbeid, 133 wat instromingsbeheer deur middel van arbeidsburo's gereel het. Hierdie Wet het 

voorsiening daarvoor gemaak dat swart werkers geregistreer en geklassifiseer word as Of stedelike Of 

landelike arbeiders, wat veroorsaak het dat werkers nie self die keuse-vryheid gehad het oor waar hulle 

wou werk nie. Die Bantoe (Stadsgebiede) en Konsolidasie Wet134 het arrestasie en gevangenisstraf vir 

persone wat nie volgens die arbeidsburo's se aanwysings in die korrekte gebied verkeer het nie, gereel. 

Die beheer oor swart arbeid was feitlik absoluut en is namens werkgewers deur die staat uitgeoefen. 

Die aankla van werknemers onder bogenoemde wette het werkgewers nie verontrief soos klagtes onder 

die Heer- en Diensbodewette nie, omdat dit nie nodig was vir werkgewers om self in die hof te verskyn 

nie. 

Die afskaffing van die Heer- en Diensbodewette is ook vergemaklik deur die inkorting van die 

huurarbeiderstelsel deur die Naturelletrust en -grondwet135 wat voorheen aan hierdie kategorie 

plaaswerkers 'n mate van onathanklikheid besorg het. Voormalige huurarbeiders is gedwing om 

loonarbeid te verrig, wat deur die Wet op Bantoearbeid na plase gekanaliseer is. Die wette het gesorg 

vir genoeg loonarbeiders en uiteindelik was die Heer- en Diensbodewette nie meer nodig om arbeiders 

aan plase te bind nie. 

132 

133 

134 

135 

Parlementslid Helen Suzman se kommentaar by die herroeping van die wette Jui as volg: 'I have on many 
occasions mentioned in this House that this Act is medieval; it does not belong to a modem, civilized 
country. I would be interested to know from the hon. Minister of the causes that have lead to the repeal of 
this Act. I doubt whether it is necessarily a change of heart in this particular instance ... I would not be 
surprised if it was because of the objections of overseas trade unions to deal with South African produce and 
mine products which they say are produced by this kind of labour. Debatte van die VolksraadKaapstad: 
Staatsdrukker (31 Oktober 1974) Kolom 7277. 

Wet 67 van 1964. 

Wet 25 van 1945. 

Hoofstuk IV van Wet 18 van 1936. 
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3.1.5 Slot 

Die Heer- en Diensbodewette het geen bepalings met betrekking tot werkure, vakansieverlof, 

siekteverlof, etenspouses en oortyd bevat nie. Daar was sekere voordele vir diensbodes, soos geskrewe 

kontrakte, betaling en onderhoud tydens siekte en die aanspraak op voedsel en huisvesting van 'n goeie 

standaard vir die werker en sy/haar gesin, asook beskerming teen viktimisasie. Die vereiste dat 'n 

werkgewer vergoeding vir beserings tydens werktyd moes betaal, het ook 'n voordeel vir die werker 

ingehou omdat hy/sy andersins 'n siviele eis sou moes instel. 

Behalwe vir genoemde voordele136 het die wette egter meestal tot nadeel van die diensbodes 

gefunksioneer. Die streng strawwe vir geringe oortredings het aan werkgewers 'n wrede, 

staatsgerugsteunde instrument gegee om werknemers te beheer. In 1972 is 16,000 werknemers onder 

die Wette aangekla. Daar is in die parlement twyfel uitgespreek daaroor of daar in dieselfde jaar selfs 

100 werkgewers aangekla is. 137 Die Wette is tydens die grootste deel van die 20ste eeu slegs op 

plaaswerkers toegepas, omdat die arbeidsregtelike posisie van nywerheidswerkers deur 

arbeidswetgewing gereel is. Na die afskaffing van die Wette is plaaswerkers se posisie deur die 

gemenereg, asook deur wette wat toegang tot grond138 en bewegingsvryheid beperk het, gereel. 

lnstromingsbeheer en arbeidsburo's het aan plaaswerkers geen beroepskeuse gelaat nie en hulle is aan 

plaaswerk gebind. 139 

3.2 Swart persone se toegang tot grond word beperk 

Die voorspoed wat die periode voor die Tweede Vryheidsoorlog aan swart kleinboere besorg het, was 

vir die blanke gemeenskap onaanvaarbaar. Blanke boere was gekant teen die onafhanklikheid van swart 

136 

137 

138 

139 

Modeme arbeidswetgewing le nie dieselfde versorgingsplig op werkgewers as die Heer- en Diensbodewette 
nie, wat as 'n leemte gesien kan word. (E Delport 'The legal position of domestic workers - a historical 
perspective' 1996 (2) Codicil/us 27 op 35. 

Debatte van die Volksraad (31Oktober1974) kolom 7277. 

Sien die bespreking van die Naturelle Grondwette No27 van 1913 en No 18 van 1936 hieronderin par 3.2.2. 

Sien die bespreking van die Wet op Bantoe-arbeid No 67 van 1964 en die Bantoe (Stadsgebiede) Wet No 
25 van 1945 hieronder in paragrawe 3.3.7 en 3.3.4. 
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boere140 omdat swart boere met blanke boere gekompeteer het. 141 Ekonomiese athanklikheid het 

veroorsaak dat swart persone hul arbeid kon weerhou 142 en dat swart boere grond geokkupeer het wat 

wit boere wou gebruik om uit te brei. 143 

Mynmaatskappye wat altyd 'n vraag na swart arbeid gehad het, het ook 'n belang daarin gehad dat 

swartes nie ekonomies onathanklik moes wees nie en in die verband word gepraat van 'the alliance of 

maize and gold'. 144 

3.2.1 Die Naturelle Grondwet No 27 van 1913 

Om in beide blanke boere en mynmaatskappye se arbeidsbehoeftes te voorsien, is die Naturelle 

Grondwet No 27 van 1913, wat die toegang van swart persone tot grond beperk het en dus 'n 

selfstandige bestaan onmoontlik gemaak het, op die wetboek geplaas. 145 Die Wet het terselfdertyd 

segregasie ten opsigte van grondgebied vir swartes en wittes bewerkstellig en so aan beide die arbeids-

140 
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Sien die bespreking van die verslag van die Beaumont Kommissie deur A Claassens 'For Whites only- land 
ownership in South Africa' in M de Kl erk (red) A Harvest of Discontent: The Land Question in South Africa, 
Kaapstad: Idasa (1991) 48. 

Boere was gekant teen deelsaaiers, omdat 'n deelsaaier in 'n tipe vennootskap met die eienaar was, wat 
beteken bet dat hulle ewekniee was (Sien T Keegan 'The sharecropping economy, African class formation 
and the 1913 Natives' Land Act in the highveld maize belt' in Shula Marks & Richard Rathbone (reds) 
Industrialisation and Social Change in South Africa New York: Longman ( 1982) 206. 

R Morrell 'The poor whites of Middelburg, Transvaal, 1900-1930: Resistance, accommodation and class 
struggle' in R Morrel (red) White but Poor: Essays on the History of Poor Whites in Southern Africa 1880-
1940 (1992) 16. 

C Bundy The Rise and Fall of the South African Peasantry (1988) 212-213. 

William Beinart & Peter Delius 'Introduction' in William Beinart Peter Delius & Stanley Trapido (reds) 
Putting a Plough to the Ground: Accumulation and Dispossession in Rural South Africa (1986) 13. 

Sol Plaatje beskryf hoe die swart gemeenskap, hulle hoop gevestig bet op die feit dat Christen
parlementslede nagmaal sou gebruik voor die debattering van die wet en dat die godsdiensoefening hulle 
sou oortuig van die onbillikheid van die wet, maar 
' ... some other Natives remembering what took place before the South African war, took a different view 
of these religious incidents. Those Natives, especially of the old Republics, knew that the only dividing 
fence between the Transvaal Natives and complete slavery was the London Convention; they therefore, 
now that the London Convention in fact had ceased to exist, had evil forebodings regarding the average 
Republican's treatment of the Natives, which was seldom influenced by religious scruples . .' (S Plaatje 
Native Life in South Africa, before and since the European War and the Boer Rebellion Londen: P S King 
(1917) 51-52). Ondanks vertoe aan die Britse regering deur swart leiers is die Naturelle Grondwet No 27 
van 1913 deur die Unie-parlement aanvaar. (P Dickson The Natives Land Act 1913: Its antercedents, 
Passage & Reception MA-verhandeling Universiteit van Kaapstad (1970) 181. 
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en politieke behoeftes van blankes voldoen. 

Die Wet het bepaal dat 'naturelle' net in sekere dele van die Unie wat in die bylae tot die Wet aangedui 

is, grond kon besit. 146 Die gebied het slegs 73 van die grondgebied van die Unie beslaan. Die Wet het 

egter voorsiening gemaak vir die aanstelling van 'n kommissie van ondersoek, wat verantwoordelik sou 

wees vir die uitbreiding van die grondgebied wat uitsluitlik vir 'naturelle' afgesonder is. Die 'naturelle

reservate' het die kern gevorm van die grondgebied. 147 Die Goewerneur-generaal kon ingevolge die Wet 

private grond vir die vorming of vergroting van 'n naturelle-streek onteien. 148 

Die Wet het verder bepaal dat die aantal 'boerearbeiders' op plase in Transvaal nie beperk word nie. 149 

lndien 'n persoon egter nie 'n boerearbeider was nie, het hy geen verblyfreg op 'n plaas gehad nie. 'n 

Boerearbeider is omskryf as 'n naturel wat op 'n plaas bly en deur die eienaar 'ter goeder trou, ofschoon 

niet noodzaakelike wyze doorlopend, in huiselike dienst of in het landbedryf te werk gesteld is' .150 'n 

'Naturel' is nie geag te goeder trou in diens te wees indien hy nie ten minste negentig dae151 lank in een 

kalenderjaar op die plaas diens gedoen het nie. 'n 'Naturel' is ook nie geag 'n boerearbeider te wees 

indien hy huurgeld of enige antler vergoeding of 'n deel van die opbrengs van die grond aan die eienaar 

of huurder verskaf het nie. 152 Die 'naturel' sou as 'n boerearbeider geklassifiseer word indien hy sy 

'werkkracht' (arbeid) aan die eienaar in ruil vir verblyfreg gegee het. 153 Ooreenkomste wat voor die in 

werkingtreding van die Wet gesluit is, is nie daardeur geraak nie. Die term boerearbeider dra dieselfde 

betekenis as 'huurarbeider'. Huurarbeiders is nog op plase geduld indien hul genoeg arbeid verskaf het 

146 

147 

148 

149 

150 

151 

152 

153 

'n 'Nature!' word beskryf as 'een perzoon van het mannelik of vrouwelik geslacht, behorende tot een 
inboorlingras of stam van Afrika, wordende daaronder voorts begrepen een maatschappij of ander lichaam 
van personen hetzij al dan niet ingelijfd, wanneer de personen, die een besturend belang daarin hebben, 
naturellen zijn.' (Artikel 10). 

Artikel 2. 

Artikel 4. 

Artikel 6. 

Artikel 10. 

Die 90 dae-termyn is deur gebruik in die Transvaal vasgestel as die algemene termyn van diens wat 'n 
huurarbeider verskuldig was aan die eienaar van die grond waarop hy gebly het. (Carnegie-kommissie Die 
Armblanke vraagstuk Deel I (1938) 122). 

Hierdie bepaling het die huur van grond deur 'n 'nature)' van 'n blanke asook 'n deelsaai-ooreenkoms buite 
naturelle-gebiede, onwettig verklaar. Dit is duidelik dat die Wet bedoel was om loonarbeid te bevorder. 

Artikel I O(b ). 
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en die boer dit so verkies het. Deelsaaiery is egter onmiddellik uitgefasseer. 154 

Die bepalings van die Wet wat 'naturelle' in die verwerwing van grond of regte op grond beperk het, 

het nie in die Kaapprovinsie gegeld indien 'n persoon deur die beperking op eiendomsreg verhinder sou 

word om as kieser te registreer nie. 155 'Naturelle' het, soos blankes in die Kaap, gekwalifiseerde 

stemreg gehad, wat op die besit of huur van eiendom, bokant 'n sekere waarde, gegrond was. 'n 

Afskaling van 'naturelle' se regte op grond sou hulle stemreg aantas en dus ongrondwetlik wees. 156 

Wet 27 van 1913 het die regering se politieke sowel as ekonomiese doelstellings gedien. Kompetisie 

met swart boere is uitgeskakel, meer grond het vir wit boere beskikbaar geraak, arbeidstekorte is 

verminder en wit bywoners is bevoordeel omdat dit nou onwettig was om sekere kontrakte met swartes 

te sluit. 157 

Die karige grondgebied wat vir uitsluitlike gebruik aan swartes toegeken is, is verdedig deur daarop te 

wys dat die voorgestelde kommissie die opdrag sou he om ondersoek na addisionele gebiede te doen om 

die grondgebied vir swartes te vergroot. 158 Toe die regering egter op die Beaumont-kommissie159 se 

verslag van 1916 gereageer het, is slegs 'n verdere 6% van die grondgebied van die Unie aan 'naturelle' 

toegeken. Die Wet wat hierdie toevoegings gereel het, het ook eers in 1936 in werking getree. 160 
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Dit was 'n gevoelige slag vir swart boere in die Vrystaat omdat dit die provinsie was waar deelsaaiery die 
meeste voorgekom het (T Keegan 'The sharecropping economy, African class formation and the 1913 
Natives' Land Act in the highveld maize belt' in Shula Marks & Richard Rathbone (reds) Industrialisation 
and Social Change in South Africa, ( 1982) 197. 

Artikel 8(2). 

Thompson and Stillwell v Kama 1917 AD 328. 

T Davenport 'Some Reflections on the History of Land Tenure in South Africa, seen in the light ofattempts 
by the state to impose political and economic control' in T Bennett (red) Land Ownership: Changing 
Concepts Kaapstad: Juta (1986) 61. 

Verslagvan die Nature/le Grondkomitee (Beaumont-kommissie) Vol II UG 22-16 Kaapstad: Staatsdrukker 
(1916). 

Verslag van die Nature/le Grondkomitee (Beaumont-kommissie) Vol II UG 22-16 (1916). 

Die Naturelletrust en -grondwet No 18 van 1936. 
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3.2.1.1 Die invloed van Wet 27 van 1913 op arbeidsverhoudinge in die landbousektor 

Aangesien die sluiting van 'n kontrak vir die huur van grond en 'n kontrak vir deelsaaiery met 

'naturelle' na die inwerkingtreding van die Wet onwettig was, het grootskaalse uitbuiting plaasgevind. 

Sommige werkgewers het geeis dat swart bewoners op hulle grond hulle eie arbeid sowel as die van 

hulle familielede en die van hulle pak- en trekdiere tot beskikking van die eienaar moes stel. Die 

alternatief wat deur grondeienaars gestel was, is dat die di ere van bewoners teen lae pryse verkoop moes 

word161 en dat die voormalige selfstandige kleinboere as loonarbeiders moes werk. 162 Van die 

huurarbeiders wou nie die voorwaardes wat die grondeienaar gestel het aanvaar nie163 en het met hulle vee 

en familie getrek. By die eerste kontrak wat hulle met 'n grondeienaar wou sluit, het die implikasie van 

die Wet eers tot baie van hulle deurgedring. Hulle kon geen kontrak sluit vir die huur van grond, ofvir 

deelsaai-ooreenkomste nie. Die reservate was reeds dig bevolk en het geen heenkome gebied nie. 164 

V oormalige swart kleinboere moes hulself en hulle gesinslede as loonarbeiders op blanke plase aanbied, 

of hulle moes as trekarbeiders op die myne gaan werk. Die Wet het in sy doel geslaag. 

Sol Plaatje skets die lot van baie swart gesinne wat hy na die inwerkingtreding van die Wet op die trekpad 

raakgeloop het. Hy vat die gevolge van die Wet as volg saam: 'The Natives Land Act thus turned into law 

the process of dispossessing Africans of their land that had been going on for the past 200 years. Law, 

not war was the final means of conquest165 
•••• slavery is our only alternative, for now it is only as serfs 

that the Natives are legally entitled to live here.' 166 
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Getuienis van TM Dambuza voor die Beaumont-kommissie Vol II UG 22-16 (1916) 994. 

S Plaatje Native Life in South Africa, before and since the European War and the Boer Rebellion (1917) 58-
60. 

Sommige eienaars het tot 12 maande arbeid van huurarbeiders vereis, alhoewel die minimum tydperk deur 
die wet neergele 90 dae was (getuienis van SM Makgatho voor die Beaumont-kommissie Vol II UG 22-16 
(1916) 285). Geen maksimum-tyd is in die wet aangedui nie en dit het tot uitbuiting gelei. 

M Lacey Working/or Boroko: The Origins of a coercive labour system in South Africa Johannesburg: Ravan 
Press (1981) 26-27. 

Vetdruk bygevoeg. 

S Plaatje Native Life in South Africa, before and since the European War and the Boer Rebellion (1917) 64. 
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3.2.2 Die Naturelletrust en -grondwet No 18 van 1936 

3.2.2.1 Die agtergrond van die Wet 

Soos die vroeere 'Het Volk' bewindsoomame, is die oorwinning van Hertzog se 'Pakt'-regering in 1924 

as 'n triomf vir blanke boere gesien. Die 'Pakt' -regering het inderdaad goed gekyk na die belange van 

hierdie deel van sy kieserkorps. Hertzog was, soos die boere, nie ten gunste van groter grondgebied vir 

swartes nie. 167 Dit was sy doelstelling om 'naturelle' van die gemeenskaplike kieserslys in die 

Kaapprovinsie te verwyder ten einde die 1913 Naturelle Grondwet en sy opvolger ook in die Kaap in 

werking te stel. 168 Hy het geglo aan segregasie op alle vlakke. Hierdie beleid het swart leiers van Hertzog 

vervreem. Die gevolg was 'n radikalisering in die beleid van die 'African National Congress' (ANC) en 

die opbloei van die 'Industrial and Commercial Workers Union' (ICU) wat 'n magsbasis op die platteland 

gehad het. 169 

Deur Hertzog se toedoen is die Naturelle Administrasie Wet No 38 van 1927, wat aan die Goewemeur

generaal as 'opperhoof die bevoegdheid gegee het om deur middel van proklamasie in swart gebiede te 

regeer, aanvaar. Deur hierdie Wet is die wetgewende mag met betrekking tot swart gebiede van die 

parlement oorgegee aan die uitvoerende mag. 170 Indien die Goewemeur-generaal dit in die openbare 

belang geag het, kon hy ingevolge hierdie wet enige swart stam van een plek in die Unie na 'n ander 

verskuif. 171 Hierdie Wet het aanvullend tot die Naturelle Grondwette gewerk. 
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M Lacey Workingfor Boroko: The Origins of a coercive labour system in South Africa (1981) 22. 

M Lacey Working for Boroko: The Origins of a coercive labour system in South Africa ( 1981) 23. 

B Murray & A Stadler 'Van die Pakt tot die begin van apartheid, 1924-1948' in T Cameron (red) Nuwe 
Geskiedenis vir Suid-Afrika 2de hersiene uitg (1991) 253; C Kadalie My life and the ICU Lon den: Frank 
Cass (1970) 18. 

Artikel 25. Die artikel word beskryfas 'the epitome of executive despotism and racial discrimination in a 
colonial context'. (A Rycroft (red) Race and the Law in South Africa Kaapstad: Juta (1987) 27). 

Artikel 5. 
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3.2.2.2 Die verdeling van Suid-Afrika in 'swart' en 'wit' gebiede 

Na aanleiding van die verslag van die Beaumont-kommissie172 het die Naturelletrust en-grondwet No 18 

van 1936 'oopgestelde gebiede' by die 7% van die grondgebied van die Unie, wat in die 1913 Naturelle 

Grondwet uitsluitlik vir die gebruik van 'naturelle' gereserveer is, gevoeg. Die totale grondgebied waar 

'naturelle' grond kon bekom, het nou 13% van die oppervlak van die Unie beslaan, terwyl hierdie groep 

ongeveer 73% van die Suid-Afrikaanse bevolking uitgemaak het. Hierdie skewe verdeling het dit uit die 

staanspoor vir swartes onmoontlik gemaak om 'n selfstandige bestaan uit die grond te maak. In die 

'oopgestelde' gebiede het hulle boonop nie eksklusiewe reg op die grond gehad nie, hulle moes dus met 

blankes kompeteer om grond te huur of te koop. 173 

Deur die 1936-Wet is die Suid-Afrikaanse Naturelletrust geskep. 174 Hierdie trust se taak was om landbou, 

veeteelt en antler nywerhede in die 'naturelle' -gebiede te ondersteun. 'Die Trust ... word geadministreer 

vir die nedersetting, onderhoud, voordeel en materiele sowel as morele welvaart van die naturelle van die 

Unie' .175 Die trust kon grond vir bewoning deur naturelle verkry op voorwaarde dat dit nie 7114 miljoen 

morg oorskry nie. Geen blanke kon enige regte op sodanige grond verkry nie. 176 Die proses van 

grondonteiening deur blankes is deur die 1936-wet omgekeer om die beleid van segregasie te laat slaag, 

vandaar die trust se taak om ontwikkeling in die swart gebiede te bevorder. Die trust het ook eienaar van 

die grond in die reservate geword177 wat die geleentheid vir eiendomsbesit deur swart persone benadeel 

het. 

Wet 18van1936 en Wet 27van1913, wat die Hoofwetgenoem word, word uitgele asof dit een wetvorm. 

Ten einde die Wet in die hele Unie van krag te maak, is die Naturelle Verteenwoordigingswet No 11 van 

1936 aanvaar, waardeur die 'naturelle' in die Kaap van hulle stemreg ontneem is. In ruil v1r hul stemreg 

het 'naturelle' stemgeregtigdes in die Kaap indirekte verteenwoordiging deur vier blankes in die parlement 
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Verslag van die Nature/le Grondkomitee (Beaumont-kommissie) Vol II UG 19-16 ( 1916). 

M Lacey Working for Boroko: The Origins of a coercive labour system in South Africa (1981) 21. 

Artikel 4. 

Artikel 4(2). 

Artikel 10(1). 

Artikel 10. 
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verkry. 

3.2.2.3 Die effek van die Naturelletrust en -grondwet op huurarbeiders 

Hoofstuk IV van Wet 18 van 1936 het 'n groot invloed op die posisie van plaaswerkers gehad. Die 

hoofstuk van die wet is nie dadelik in werking gestel nie, maar sou geleidelik by wyse van proklamasie 

in gebiede waar boere ten gunste daarvan was, inwerking gestel word. Inwerkingstelling van die hoofstuk 

sou dus berus op samewerking tussen boere en die staat. 178 Artikel 27, wat deel vorm van hoofstuk 4, 

bepaal <lat 'n eienaar van 'n plaas elke 'plakker- diensbode' 179 (huurarbeider) op sy grond moes laat 

registreer teen 'n fooi van ses pennies elk. 

'Plakker-diensbodekontrolerade' het ten doel gehad om 'n eweredige verspreiding van arbeiders tussen 

plase te verseker en te verseker <lat daar nie plakkery op plase plaasvind nie omdat <lit as 'n 'vermorsing' 

van arbeid gesien is. 180 Plaaswerkers is benadeel, want lone is laag gehou aangesien <lit nie vir boere 

nodig was om vir arbeid te kompeteer nie. 181 Fooie vir die registrasie van plakkerdiensbodes het elke jaar 

hoer geword182 met die doel om die stelsel geleidelik uit te fasseer sodat daar volledig na loonarbeid 

oorgeskakel kon word. Dertig jaar na inwerkingtreding van die Wet sou bestaande kontrakte nie meer 

hemieu kon word nie. Swartes wie se kontrakte verstryk het, kon deur die polisie met sodanige geweld 

as wat nodig was van die grond verwyder word. 183 Die Wet het 'n ingrypende invloed op die 

verblyfsekerheid van swart plaaswerkers gehad. 'n Boer het die howe en polisiemag tot beskikking gehad 

om 'ontslae te raak' van ongewenste plaaswerkers en was dus in 'n ongesonde magsposisie teenoor 
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T Marcus Restructuring in Commercial Agriculture in South Africa: Modernising Super-Exploitation, 
Amsterdam: Dr Govan Mbeki Fund (1986) 145. 

'n 'Plakker-diensbode' word gedefinieer as 'n volwasse manlike 'nature!' (behalwe 'n diensbode) wie se 
dienste of wie se familie se dienste werklik en bona fide benodig word deur die eienaar vir huiswerk of 
boerdery of antler werk op die grond waar die 'nature!' woon, wat verplig is, of 'n familielid wat van horn 
atbanklik is, wat verplig is om ingevolge 'n kontrak, wat indien dit vereis dat arbeid verrig moet word vir 
'n totale tydperk van meer as 180 dae, skriftelik aangegaan is in die teenwoordigheid van 'n 
naturellekommissaris. Die definisie sluit 'n 'nature!' uit wat ten opsigte van sy okkupasie van die grond, 
'n ander vergoeding as die dienste gee. (Artikel 49). 

Artikel 29. 

M Lacey Working for Boroko: The Origins of a coercive labour system in South Africa ( 1981) 169. 

Artikel 33. 

Artikel 37. 
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werknemers. 

Om die mag van die werkgewer verder te versterk en om huurarbeiders te bind, is die Heer- en 

Diensbodewette wat in die verskillende provinsies gegeld het, ook van toepassing gemaak op eienaars van 

grond en hulle huurarbeiders ('plakker-diensbodes'). 184 Diensverlating, kontrakbreuk en 

ongehoorsaamheid is deur die Heer- en Diensbodewette met tronkstraf strafbaar gestel, soos hierbo in par 

3 .1 aangedui is. Huurarbeiders is hierdeur in dieselfde onderdanige posisie as loonarbeiders teenoor boere 

geplaas. 

Deelsaaiery en huur van gedeeltes van boere se plase deur 'rent tenants', wat as plakkers beskou is, is reeds 

aansienlik deur Wet 27 van 1913 ingekort. 185 Die 1936- wet het gepoog om die onafuanklikheid van 

swart persone op landbougrond verder in te kort deur huurarbeid te beperk. 

Die Naturelle Grondwette is soos baie vroeere wette wat die posisie van swart persone geraak het, deur 

die ekonomiese belange van die blankes met betrekking tot grond en arbeid en hulle vrese in verband 

met oorheersing deur swartes ge1nspireer, eerder as deur die behoeftes van swart persone self. 186 

Grondbesit en goedkoop arbeid is verder deur blanke boere as 'n reg beskou. 187 

Ten spyte van wetgewing waardeur gepoog is om enige selfstandige bestaan van swart persone op 'wit' 

landbougrond te beeindig, het huurarbeid- en deelsaai-ooreenkomste veral in Transvaal188 en Natal bly 

184 

185 

186 

187 

188 

Artikel 31. 

M Lacey Working for Boroko: The Origins of a coercive labour system in South Africa (1981) 125. 

Sien byvoorbeeld hoofstuk 1 par 5.4.5. 

'If there is a central core - a stem in relation to which so many other events are the branches - that runs 
through South African history, it is the demand of white farmers for land, and cheap labour. From the 
beginning the pattern was set: both were to be had for the taking, or at least the demanding from one 
government or another. History and ideology combined to persuade the Afrikaner that both were his by 
divine right, and the idea that labour should be attracted by good wages and working conditions has had little 
place on the 'platteland'. (R Ainslie Masters and Serft: Farm Labour in South Africa Londen: International 
Defence and Aid Fund (1973) 11. 

Die bepalings van hoofstuk IV van Wet 18 van 1936 is in Lydenburg deur middel van proklamasie op 14 
Desember 1937 ingestel. Die gebruik was voorheen dat huurarbeiders 90 dae arbeid lewer. Deur die 
proklamasie is die tydperk op 180 dae vasgestel. Huurarbeiders was ontevrede hiermee en het verkies om 
te trek. Om 'n arbeidstekort te vermy, het boere die proklamasie omseil en slegs 90 dae arbeid vereis (E 
Hellmann Handbook on Race Relations in South Africa Kaapstad: Oxford University Press (1949) 193. 
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voortbestaan. 189 Die kulturele belang van beeste vir swart persone en die voorvaderlike band met die 

grond het daartoe gelei dat huurarbeiders bereid was om uitbuiting deur grondeienaars te aanvaar. 190 

Die siening van die huurarbeiders <lat die grond aan hulle behoort omdat hulle al geslagte daar bJy, 

anders as die wit eienaars wat as gevolg van eiendomstransaksies kom en gaan, het hulle 'hardnekkig' 

op die grond laat bly. Grond in die reservate was buitendien te min en te arm om 'n heenkome te 

bied. 191 Vir baie blanke boere het die reeling goed gepas, anders sou huurarbeid kontrakte nie bly 

voortbestaan het nie. 192 

Die Wysigingswet op Bantoewetgewing No 42 van 1964 het bepaal <lat die stelsel van plakkerdiensbodes 

deur die Minister van Bantoe-administrasie en -ontwikkeling beeindig kon word in distrikte waar die 

Minister rni raadpleging van die betrokke boere van oordeel was <lat <lit in die openbare belang is <lat 

geen verdere 'plakkerdiensbodekontrakte' aangegaan mag word en geen verdere 'plakkerdiensbodes' 

geregistreer mag word nie. 193 Teen 1969 is huurarbeid ingevolge die Wet in die hele Vrystaat onwettig 

verklaar sowel as in 25 distrikte in Transvaal, drie distrikte in die Kaap en vier distrikte in Natal. 194 

In 1964 is die Naturelletrust en -grondwet No 18 van 1936 gewysig om die aanbevelings van 'n spesiale 

inter-departementele ondersoek na huurarbeid by die wet te inkorporeer. 195 Die komitee het veral 

aandag gegee aan die 'vermorsing' van arbeid waar daar te veel gesinne op een plaas gewoon het. Die 

maksimum aantal families op 'n plaas is tot vyf beperk. I% Die plakker-diensbodekontrolerade is 
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Gerald Kraak Breaking the Chains: Labour in South Africa in the 1970's and 1980's Londen: Pluto Press 
(1993) 30. 

A Claassens 'Land Ownership in South Africa' in M de Klerk (red) A Harvest of Discontent, The Land 
Question in South Africa ( 1991) 57. 

Getuienis van dr Xuma voor die Nasionale Ekonomiese en Loonkommissie 1930-1932 UG 22-32, soos 
aangehaal in M Lacey Working/or Boroko: The Origins of a coercive labour system in South Africa ( 1981) 
36-37. 

M Morris 'State intervention and the agricultural labour supply post - 1948' in A Kooy D Hendrie & F 
Wilson (reds) Farming in South Africa Kaapstad: D Philip (1977) 69. 

Artikel 22. 

TMarcusRestructuring in Commercial Agriculture in South Africa: Modernising Super-Exploitation ( 1986) 
145. 

Report of the Inter-Departmental Committee of Enquiry in connection with the Labour Tenant System and 
Matters Related thereto ( 1960-1961 ). (Nel-Komitee) Pretoria: Staatsdrukker (1961 ). 

Gerald Kraak Breaking the chains: Labour in South Africa in the 1970's and 1980's (1993) 31. 
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verander in Bantoe-arbeidsbeheerrade. Die naam is veelseggend en toon aan dat die doel was om 'n 

ooraanbod van arbeid in sekere dele van die land te allokeer na dele waar daar 'n tekort was. 197 Saam 

met wette met betrekking tot instromingsbeheer, paswette en die werksaamhede van arbeidsburo's, is 

arbeid gekanaliseer sodat boere steeds van 'n konstante arbeidsmag verseker was. 'Surplus swartes', 

met ander woorde die wie se arbeid nie nodig was vir die blanke boer nie, is saam met hulle gesinne van 

plase af verwyder. 198 

Die Regering het bepaal dat alle huurarbeid-kontrakte mi Augustus 1980 onwettig sou wees.199 Die 

praktyk het egter selfs na daardie datum onwettig bly voortbestaan. Uitsetting van huurarbeiders het 

gewelddadige verwydering, atbrand van huise, beslaglegging op vee en arrestasie van huurarbeiders tot 

gevolg gehad. 200 Toestande in die 'swart gebiede' waar huurarbeiders hervestig is, was sodanig dat hulle 

feitlik enige voorwaarde van boere aanvaar het ten einde 'n werk op 'n plaas te kry. 201 Trekarbeid, waar 

die werker in 'n swart gebied gebly het en slegs gedurende besige tye op die plaas gewerk het, het groot 

finansiele nadele vir plaaswerkers en terselfdertyd groot voordele vir boere ingehou omdat hulle nie 

'maatskaplike verpligtinge' soos die verskaffing van huisvesting, voedsel en 'n skool teenoor die werker 

en die se gesin gehad het nie. 202 

Teen 1960 was daar +200,000 huurarbeiders in Natal en Transvaal. Teen die einde van 1964 (nadat 

Wet 42 van 1964 groter magte aan die gesaghebbende liggame verleen het) was daar 163,103 

geregistreerde huurarbeiders. Teen die einde van 1970 het die aantal huurarbeiders gekrimp tot 27 ,585 

en in 1973 is beweer dat daar in Natal slegs nog 16,350 huurarbeiders was.203 
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In 1986 is boofstuk IV van Wet 18 van 1936 deur die Wet op Afskaffing van Instromingsbebeer No 68 

van 1986 berroep. Vanaf die datum was buurooreenkomste nie langer onwettig nie, maar buurarbeiders 

bet geen ander regte as die onder die gemenereg gebad nie. Hulle kon sonder enige rede slegs met die 

vereiste kennisgewing deur boere uitgesit word. Die enigste voorwaarde was dat bulle ingevolge die 

gemenereg beboorlik kennis moes krY. Selfs al bet dieselfde familie al geslagte lank op die plaas 

gewoon, kon bulle van die grond af gesit word sonder dat daar enige altematiewe akkommodasie was. 204 

Huurarbeiders se posisie was wat bierdie aspek betref swakker as onder Wet 18 van 1936, omdat die 

wet vereis bet dat voorsiening vir altematiewe blyplek gemaak moes word as buurarbeiders van die plaas 

afgesit word.205 

Deur swartes se toegang tot grond te beperk is bulle vanaf selfstandige kleinboere aan die begin van die 

eeu, tot loonarbeiders op plase of trekarbeiders uit die voormalige reservate omvorm. 

3.3 Swart persone se bewegingsvryheid word beperk 

Die bewegingsvrybeid van swart persone is rni Uniewording steeds deur paswette wat in die verskillende 

provinsies gegeld bet, bebeer. 206 

Die belangrikste maatreels met betrekking tot passe vir plaaswerkers na Uniewording is vervat in die 

Naturelle-dienskontraktewet No 24 van 1932, wat bieronder bespreek sal word. Wette wat alle swart 

persone se bewegingsvrybeid beperk bet, bet plaaswerkers meer as ander werkers benadeel, omdat bulle 

moeiliker toegang tot stede kon kry as ander werkers. 

'n Dubbele doel is met die maatreels bereik. Instroming na die stede is beperk en arbeid is op die 

platteland gevange gebou om in boere se arbeidsbeboeftes te voorsien. 

204 
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D Cooper Working the Land: a Review of Agriculture in South Africa Johannesburg: Environmental 
Development Agency ( 1988) 69. 

Hoofstuk IV van Wet 18 van 1936. 

Vir 'n opsomming van paswette wat in die verskillende dele van die land voor en na Uniewording gegeld 
het, sien E Hellman Handbook on Race Relations in South Africa Kaapstad: Oxford University Press (1949) 
275-288. 
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3.3.1 Die Naturellearbeid Regelingswet No 15 van 1911 

Die Wet is hoofsaaklik daargestel om die arbeid van mynwerkers te reel, maar het ook implikasies vir 

plaasarbeiders gehad. Die Wet het die werwing van arbeid vir die myne in die meeste landbougebiede 

verbied. 'Arbeidsagente' wat werkers (meestal vir myne) gewerf het, moes 'n lisensie bekom waarop 

die area waar die agent geregtig was om te werf, aangebring is. Op die manier kon beamptes verhoed 

dat daar in landbougebiede gewerf word, deur eenvoudig nie die lisensies vir die betrokke gebied of 

gebiede te endosseer nie. w7 

Volgens die genoemde wet was dit vir 'n werkgewer verbode om 'n 'nature!' wat van 'n vorige werk 

weggeloop het, in <liens te neem, of om so iemand te probeer oorhaal om 'n bestaande arbeidskontrak 

te verbreek deur 'n hoer loon of ander lokmiddel aan die 'nature!' voor te hou. Die toestemming van 

'n eienaar of bewoner moes ook eers verkry word voordat daar arbeiders op die eienaar se grond gewerf 

kon word. 208 As gevolg van hierdie maatreels is plaaswerkers daarvan weerhou om na 'n ander 

beroepskategorie te beweeg. Indien 'n plaaswerker wel daarin sou kon slaag om vir 'n myn of bedryf 

gewerf te word, sou die plaaswerker nie sy gesin kon saamneem nie. Die plaaswerker sou ook selde 

permanente wettige verblyf in die stad kon verkry, as gevolg van instromingsbeheermaatreels wat 

hieronder bespreek sal word. So 'n voormalige plaaswerker se gesin sou ook nie meer op die plaas 

verblyfplek he nie, omdat boere nie genee was om woonplek aan huisgesinne te verskaf waarvan die 

broodwinner en huurarbeider lang tye afwesig was nie.209 

Die 'African Native National Congress', wat in 1912 gestig is het ten doel gehad om onder andere die 

Naturellearbeid Regelingswet te laat herroep. 210 
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M Lacey Working for Boroko: The Origins of a coercive labour system in South Africa (1981) 161. 
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3.3.2 Die Naturelle Stadsgebiede Wet No 20 van 1923 

Hierdie wet is ingevoer mi die verslag van die Stallard-kommissie211 wat voorgestel het dat die verblyf 

van 'naturelle' in stadsgebiede afhanklik gemaak word van die arbeidsbehoefte van blankes in die 

gebiede: 

... it should be a recognized principle of government that natives - men, women, and children - should 

only be permitted within their municipal areas in so far and for so long as their presence is demanded 

by the wants of the white population ... The masterless native in urban areas is a source of danger and 

a cause of degradation of both white and black (par 267 en par 268). 

Deur Wet 20 van 1923 is gepoog om die toestroming van landelike werkers na die stede, wat onder 

andere deur Wet 27 van 1913 se beperking op toegang tot grond meegebring is, aan bande te le. 'n 

'Nature!' wat nie binne 'n voorgeskrewe tydperk in 'n stadsgebied werk gevind het nie, of wie se 

kontrak verstryk het, moes die gebied verlaat. 'n 'Nature!' wat in 'n stadsgebied verkeer het en 

'gewoonlik buiten dienst' was, kon vir hoogstens twee jaar na 'n boerderykolonie, werkkolonie of ander 

inrigting gestuur word om daar te werk. 212 Dit het beteken <lat 'n werklose soos 'n misdadiger met twee 

jaar dwangarbeid op 'n staatsplaas gestraf sou kon word. 

Hierdie bepalings het <lit vir plaaswerkers baie moeilik gemaak om in die stad werk te gaan soek. Daar 

bestaan geen twyfel <lat een van die doelstellings met die maatreels was om die aanbod van werkers op 

plase te verhoog nie. 213 

3.3.3 Die Naturelle Dienskontraktewet No 24 van 1932 

Die Naturelle-Dienskontraktewet No 24 van 1932 het 'n kriminele sanksie vir die verbreking van die 

dienskontrakte deur diensbodes ingestel. Die eienaar van die grond was geregtig om, indien 

dienskontrakte met die res van die familie gesluit is, die hele familie se kontrakte op te skort en hulle 

211 

212 

213 

Transvaal Commission of Enquiry into Local Government (Stallard-Kommissie) [S.l.:s.n.], TPl - 1922. 

Artikel l 7(2)(b ). Die inrigtings was die wat onder die Wet op Gevangenisse en Verbeteringsgestigte No 13 
van 1911 gefunksioneer het. 

S van der Horst Native Labour in South Africa Cape Town: Juta (1942) 295. 
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van die plaas af te sit indien een lid van die familie hulle dienskontrak verbreek het. 214 Die Wet het 

voogde ook toegelaat om dienskontrakte namens hulle pupille vanaf tienjarige tot 18-jarige ouderdom 

te sluit. 215 'Naturelle' onder 18 kon nie 'n kontrak sluit sonder die toestemming van die ouers en in die 

geval van jong mans, selfs nie sonder die toestemming van die eienaar van die plaas nie. 216 Hierdie 

bepaling is ingestel om te verhoed dat jong 'naturelle' buite die plaas gaan werk. 

'n 'Plakkerdiensbode' (huurarbeider) is deur die wet in dieselfde posisie as 'n diensbode onder die Heer

en Diensbodewette geplaas. 217 Dieselfde kriminalisering van kontrakbreuk as by diensverlating van 'n 

loonarbeider is dus op huurarbeiders van toepassing gemaak. Die relatiewe selfstandigheid wat 

huurarbeiders in vergelyking met loonarbeiders geniet het, is deur die Wet aangetas. 

Die Wet het ook voorskrifte vir passe bevat. Elke 'nature I' wat op 'n plaas woonagtig was, was verplig 

om 'n identifikasie-dokument te toon om 'n paste verkry om te reis. 218 

'n Grondeienaar is teen £5 belas vir elke 'naturel' wat op die eienaar se grond gewoon het en nie ten 

minste drie maande arbeid vir die eienaar verrig het nie. 219 'n Oortreding van die Wet was stratbaar met 

'n boete van £10 of twee maande gevangenisstraf. Hierdie bepaling het swartes verhoed om op die 

grond te woon en elders te werk, of grond te huur om te bewerk. 'n Manlike diensbode van jonger as 

18 jaar wat 'n oortreding van hierdie Wet begaan het, kon met vyf houe gestraf word.220 Die Wet het 

'n verbod geplaas op die indiensneming van 'n manlike naturel wat buite 'n lokasie in Transvaal en Natal 

gedomisilieer was sonder 'n verklaring van die eienaar van die plaas waar die 'naturel' gebly het dat die 
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Indien so 'n kontrak vir langer as 'n jaar gesluit is, moes dit skriftelik wees. Die kontrak kon teen die wil 
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persoon geregtig was om gedurende daardie tydperk werk te soek. Departementele reels is neergele om 

te verhoed dat plakker-diensbodes wat vir 'n deel van die jaar buite die plaas gewerk het nie na hulle 

werk terugkeer nie. 221 

3.3.4 Die Naturelle (Stadsgebiede) Konsolidasiewet No 25 van 1945 

Toegang tot stede is vir plaaswerkers verder bemoeilik deur die Naturelle (Stadsgebiede) 

Konsolidasiewet. Die berugte artikel 10 van die Wet, het aan die Goewerneur-generaal die bevoegdheid 

gegee om deur middel van proklamasie die toegang van 'naturelle' tot stadsgebiede te beperk indien so 

'n versoek deur die stedelike plaaslike bestuur gerig word. In so 'n geval kon geen 'nature!' die gebied 

binnekom nie, behalwe onder die voorwaardes soos in die proklamasie uiteengesit. Invoering van 

'naturelle' in stadsgebiede kon alleenlik geskied met die toestemming van 'n beampte wat vir die doel 

deur die stedelike plaaslike bestuur aangewys is. 'n 'Naturel' wat die bepalings van die proklamasie 

oortree het, sou aan 'n misdryf skuldig wees. 'n 'Nature!' wat die stadsgebied onwettig sou binnekom, 

kon verwyder word na die gebied waar hy vandaan kom. 222 Iemand wat 'n 'naturel' in 'n stadsgebied 

in stryd met die bepalings van die Wet ingevoer het, was skuldig aan 'n misdryf. Sodanige persoon kon 

verplig word om die koste van verwydering van die 'nature!' te dra. 

Die Prokureur-generaal kon sekere gebiede as geproklameerde gebiede aanwys. 'Naturelle' sou nie 

verlof kon kry om sodanige gebiede binne te gaan indien daar 'n surplus van 'naturelle-arbeid' was 

nie.223 

Artikel 10 van die Wet het bepaal dat geen 'naturel' langer as 72 uur in 'n stadsgebied of 

geproklameerde gebied mag verkeer nie, tensy -

• die 'naturel' daar gebore is en sy vaste verblyf daar gehad het 

• die 'nature!' vir 10 jaar ononderbroke vir dieselfde werkgewer gewerk het 

• vergunning aan die 'nature!' verleen was deur 'n beampte van die stedelike plaaslike bestuur 

221 
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Verslagvan dieNaturellewette-Kommissiel 946-48 (FaganKommissie) UG 28-1948 Pretoria: Staatsdrukker 
(1948) 72. 

Artikel 14. 
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wat 'n permit vir die doel uitgereik het (gewoonlik was die doel daarvan om werk te soek). 

Oortreding van die artikel was 'n misdryf en by 'n strafgeding teen 'n 'nature!' was die bewyslas op die 

beskuldigde om aan te toon dat hy minder as 72 uur in die gebied was. 224 

Dit was 'n misdryf vir 'n werkgewer om iemand in <liens te neem sonder toestemming van 'n bevoegde 

beampte. 225 lndien 'n 'nature I' wat gelas was om uit 'n voorgeskrewe gebied te vertrek, versuim het om 

dit te doen, kon hy in hegtenis geneem word en indien hy nie voor 'n naturellekommissaris of magistraat 

goeie en voldoende rekenskap van homself kon gee nie, kon hy as 'n ledige of ongewenste persoon 

verklaar word.226 So 'n persoon kon onder sekere omstandighede gedwonge plaasarbeid verrig, soos 

hieronder aangetoon sal word. 

Swart persone se toegang tot stede en landbougrond is drasties deur wetgewing beperk. Blankes het die 

beperkings op die verblyf van swartes geregverdig deur aan te voer dat grond in die reservate vir 'n 

selfstandige bestaan beskikbaar was. Die Fagan-kommissie het egter reeds in 1948 bevind dat die 

reservate oorbevolk en oorbewei was en dat selfs diegene wat grond daar besit het 'n sub-standaard 

bestaan gevoer het. Daar was dus volgens die kommissie geen moontlikheid om 'surplus'-persone in 

die stede binne die reservate te vestig nie.227 

Hierdie Wet wat duidelik, soos alle paswette in Suid-Afrika bestaan het vir bereiking van die politiese en 

ekonomiese doelwitte van die blanke is voorgehou asof dit 'beskerming' aan swartes teen uitbuiting deur 

blank es verleen het. 228 

3.3.5 Die Naturelle (Afskaffing van Passe en Koordinering van Dokumente) Wet 67 van 1952 

Die ingewikkelde passtelsel wat swart persone genoodsaak het om verskeie dokumente by hulle te dra, is 
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vereenvoudig met die Naturelle (Afskaffing van Passe en Koordinering van Dokumente No 67 van 1952.229 

Hierdie Wet het net een dokument ('n 'bewysboek') vir elke 'nature!' bo 16 vereis.230 Die nie-besit van 

'n 'bewysboek' na 'n vasgestelde datum was 'n misdryf en die oortreder strafbaar met 'n boete van 

hoogstens vyftig pond of hoogstens ses maande gevangenisstraf.231 Vir swart mans was die dra van 'n 

'bewysboek' verpligtend vanaf 1 Februarie 1958 en vir vrouens vanaf 1 Februarie 1963. 

Die Wet het die Republiek van Suid-Afrika ingedeel in 'voorgeskrewe', 'nie-voorgeskrewe' en 'tuisland' -

gebiede. In 'voorgeskrewe' (stedelike) gebiede, het plaaslike arbeidsburo's seggenskap gehad oor 

instromingsbeheer. In 'nie-voorgeskrewe' (landelike) gebiede, het distriksarbeidsburo's die taak verrig 

en in die swart gebiede het 'n hierargie van gebieds-, distriks- en stamarbeidsburo's toegang gemagtig of 

verbied. 232 Die buro' s in blanke gebiede is in 1971 onder die beheer van Administrasierade geplaas. In 

teenstelling met die misleidende naam van die Wet, was dit die hoeksteen van instromingsbeheer na Suid

Afrikaanse stede en is die bewegingsvryheid van swartes nog meer effektief as voorheen beheer. 

Voordat 'n swart plaaswerker uit die distrik waar hy/sy bly, kon vertrek om werk te soek, sou hy/sy eers 

toe stemming by die distriksarbeidsburo moes kry. V oor die werksoeker toe gang kon kry tot die stad, sou 

die toestemming van die plaaslike arbeidsburo verkry moes word om as werksoeker geregistreer te word. 

In die lig van die uitmergelende proses wat dit sou verg, sou plaaswerkers en hulle families selde daarin 

slaag om wettig in 'n stadsgebied te gaan woon. Plaaswerkers sou hoogstens van plaas na plaas in 'n 

distrik kon beweeg of na die tuislande (soos reservate later genoem is), wat egter reeds oorvol was. 
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Volgens die Minister van Naturellesake was die doel metdie Wet om die polisie in staatte stel om hulletaak 
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3.3.6 Die Wysigingswet op Bantoewetgewing No 42 van 1964 

Wet No 42 van 1964 bevat verdere reelings met betrekking tot arbeidsburo' s. 'n Arbeidsbeampte kon 'n 

dienskontrak 'vemietig' indien die 'Bantoe niet van de verplichting vrygesteld is om ingevolge een vorig 

dienskontrak of plakkerdienstbodenkontrak diensten te verrichten', ofindien hy nie toestemming het om 

in die gebied te verkeer nie.233 'n 'Bantoe' aan wie 'n arbeidsbeampte toestemming geweier het om in 'n 

voorgeskrewe gebied di ens te aanvaar of wie se dienskontrak 'vemietig' is, kon na 'n 'hulpsentrum' of na 

'n distriksarbeidsbeampte in wie se gebied die arbeidsburo gelee is, gestuur word. Daar kon geskikte werk 

aan 'n 'Bantoe' aangebied word. Hierdie werk was gewoonlik op plase.234 

'n Bevel <lat 'n 'Bantoe' uit 'n voorgeskrewe gebied verwyder word, is nie as 'n vonnis beskou nie, maar 

wel as 'n administratiewe handeling wat uitgevoer kon word deur 'n landdros of 

Bantoesakekommissaris.235 Die Wet op die Verbod van Interdikte No 64 van 1956 is van toepassing 

gemaak op lasbriewe onder hierdie artikel. 'n 'Bantoe' sou dus nie so 'n verwyderingbevel kon vertraag 

of teenstaan deur 'n interdik te verkry nie. 

3.3.7 Die Wet op Bantoe-arbeid No 67 van 1964 

Die Wet op Bantoe-arbeid het die werksaarnhede van die netwerk van arbeidsburo's gereel. Die buro's 

het beheer uitgeoefen oor swart persone se bewegingsvryheid, werksgeleenthede en verblyfplek en dus ook 

oor sy/haar finansiele vermoe en sosio-ekonomiese omstandighede. 'n Arbeidsbeampte het die bestaan 

van werksoekers in sy/haar mag gehad deurdat so 'n beampte die bevoegdheid gehad het om toestemming 

om in 'n gebied te verkeer, te verleen ofte weier. Die beampte in 'n voorgeskrewe gebied (stadsgebied) 

kon weier oftoestem <lat 'n 'Bantoe' in 'n gebied verkeer op gronde wat vervat is in artikel 10 van die 

Stadsgebiedewet. 
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Gedwonge arbeid van pasoortreders op plase wat uit hierdie stelsel voortgevloei het, sal hieronder in par. 
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Regulasie 1892 van 1965236 het bepaal dat alle werksoekers in nie-voorgeskrewe gebiede as sodanig by 

'n distriksarbeidsburo geregistreer moes word. 237 Die 'Bantoe' se identiteitsdokument is geendosseer om 

aan te toon dat hy 'n werksoeker was. Iemand wat so 'n 'Bantoe' in <liens geneem het, moes sy/haar naam 

en adres in die bewysboek van die 'Bantoe' aanteken en die arbeidsburo verwittig dat die 'Bantoe' in 

sy/haar <liens is. Niemand kon 'n 'Bantoe' in 'n nie-voorgeskrewe gebied in <liens neem, indien dit blyk 

dat die 'Bantoe' 'n plakkerdiensbode- of dienskontrak aangegaan het met 'n ander persoon en dat die 

'Bantoe' nie deur die persoon onthef is, of dat die kontrak nog nie ten einde geloop het nie. 238 Op die wyse 

is daar gesorg dat blanke boere nie arbeidstekorte sou ervaar nie. 

Regulasie 74 van 1968239 het die bevoegdhede van stamarbeidsbeamptes, distriksarbeidsbeamptes en 

gebiedsarbeidsbeamptes bepaal. 'n Stamarbeidsbeampte moes 'n werksoeker klassifiseer vir <liens in 

'n bepaalde werkkategorie. Regulasie 7 bepaal 17 werkkategoriee waarin werksoekers ingedeel kon 

word. 'n Paar van die kategoriee is landbou, mynbou en steengroefwerk, bosbou, visserye, 

huisbediende en fabriekswese. Die klassifikasie moes 'sover doenlik ooreenkomstig die wense en 

kwalifikasies van sodanige 'Bantoe' en die beskikbaarheid van arbeid in die verskillende werkkategoriee 

gedoen ... word' . 240 Die stamarbeidsbeampte moet 'trag om sodanige Bantoe in <liens te plaas Of binne 

die gebied van die Bantoegebiedsowerheid Of elders ooreenkomstig 'n aanvraag om arbeid ontvang en 

ooreenkomstig sy kwalifikasies'. 241 Dit is feitlik vanselfsprekend dat plaaswerkers weens 'n gebrek aan 

kwalifikasies slegs geskik sou wees vir plaasarbeid omdat dit ongeskoolde arbeid was en die aanvraag 

vir plaasarbeid altyd daar was. Hierdie regulasie was in 'n groot mate instrumenteel daartoe dat 

plaaswerkers verhinder is om na 'n ander beroepskategorie te beweeg. 
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3.3.8 Die Wet op Voorkoming van Onregmatige Plakkery No 52 van 1951 

Artikel 1 van die Wet het bepaal dat iemand wat op grond vertoef sonder die toestemming van die 

eienaar of wettige okkupeerder, skuldig was aan 'n misdryf en stratbaar is met 'n boete van £25 of 

gevangenisstraf vir drie maande. 242 Die hof kon, behalwe die boete of gevangenisstraf, gelas dat so 'n 

persoon summier uitgesit word en dat geboue deur die persoon opgerig, verwyder word. Die bepalings 

het gegeld vir private sowel as openbare grond. Die Wet is gewysig deur Wet 68 van 1986 (Die Wet 

op Afskaffing van lnstromingsbeheer). Die Staatspresident kon ingevolge die wysiging die Wet op enige 

gebied van toepassing maak deur middel van proklamasie in die Staatskoerant. 

'n Plaaswerker wat afgedank was, het in dieselfde kategorie as 'n plakker geval indien hy/sy na 

diensbeeindiging nog op die hoer se grond verkeer het.243 Hierdie wet was 'n handige instrument in die 

hand van boere wat die dienskontrakte met plaaswerkers beeindig het waar die afgedankte plaaswerker nie 

die grond verlaat het nie. Plaaswerkers kon ingevolge artikel 3B van die Wet sonder 'n hotbevel uit hulle 

huise gesit word en hulle strukture kon afgebreek word.244 

3.3.9 Die Wet op Oortreding No 6 van 1959 

Volgens die Wet op Oortreding No 6 van 1959 is dit 'n misdaad om eiendom binne te kom en daar te 

vertoef sonder toestemming van die wettige okkupeerder. 'Wettige okkupeerder' sluit nie die diensbode 

van 'n wettige okkupeerder in nie. Huurarbeiders en ander plaaswerkers sou dus geen reg he om 

toestemming aan iemand te verleen om op die deel van die plaas wat deur die plaaswerker of 

huurarbeider bewoon en bewerk word, te verkeer nie. Al was die plaas hulle tuiste, kon hulle geen 

familie, gaste, predikant ofvakbondverteenwoordiger sonder die toestemming van die boer ontvang nie. 
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Artikel 2. 

In R v Zulu 1959 (1) SA 263 (A) het die hofbevind dat hierdie artikel ook van toepassing was op iemand 
wat vanaf geboorte op die plaas gebly het en later nie meer toestemming gehad het om daar te bly nie. Dit 
het nie slegs betrekking op persone wat die grond in die eerste plek onwettig betree het, soos namens die 
beskuldigde aangevoer was nie. 

In Despatch Municipality v Sunridge Estate and Development Corporation (Pty) Ltd 1997 (8) BCLR 1023 
(SO) het die hofbeslis dat die afbreek van 'plakkers' se huise sonder 'n hofbevel strydig is met artikel 26(3) 
van die grondwet. (Sien die inleiding van hoofstuk 7). Artikel 3B van Wet 52 van 1951 sou dus nie in die 
toekoms aangewend kon word nie. 
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Alboewel die Wet op Oortreding en die Wet op Voorkoming van Onregmatige Plakkery geen verwysing 

na ras bevat bet nie, was <lit feitlik net ten opsigte van swartes toegepas, omdat bulle geen regte op 

grond gebad bet nie en iewers moes bly (dikwels onwettig). Die twee Wette betook daartoe bygedra 

<lat plaaswerkers 'n gevange arbeidersklas was. Deur die Wette is gepoog om swartes te ontmoedig om 

van die platteland stad toe te trek. Nadat instromingsbebeer deur Wet 68 van 1986 afgeskaf is, bet 

bogenoemde twee Wette in 'n mate vergoed vir die verlies aan kontrole wat deur die afskaffing van 

instromingsbebeer meegebring is.245 Die boete vir oortredings is aangepas, sodat 'n verboogde boete 

ten bedrae van R2 000 of gevangenisstraf van twee jaar of albei246 mi die wysigings deur die bof opgele 

kon word. 

3.3.10 Die gevolge van diskriminerende wetgewing op plaaswerkers 

Die tragiek van die posisie van plaaswerkers le daarin dat maatreels om bulle op plase 'gevange' te bou 

ten einde in die arbeidsbeboeftes van boere te voorsien so suksesvol was <lat blankes in die 1960's vrese 

gebad bet met betrekking tot die toenemende 'verswarting' van die platteland. Daar was nou 'n surplus 

van plaasarbeiders. 247 Die stelsel van plakkerdiensbodes waar groot gesinne met bul vee op anders ins 

bewerkbare grond gewoon bet en waar die werker net 'n deel van die jaar gewerk bet, is deur 

suksesvolle boere as onproduktief beskou. 248 Daar is meer gebruik gemaak van loonarbeiders as van 

buurarbeiders, 249 omdat talle swart persone deur diskriminerende wetgewing gedwing is om loonarbeid 

te verrig en die tipe arbeid dus baie volop was. 

Met die totstandkoming van die Naturelle (Stadsgebiede) Konsolidasiewet in 1945 was die meeste boere 

nog ten gunste daarvan <lat swartes nie die platteland verlaat nie. Op daardie stadium was arbeid en 
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A H Naude Die ontwikkelingsproblematiek random plaas - en mynwerkers op die Hoeveld M Comm
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kapitaal die skaars produksiebronne in verhouding tot grond wat nog redelik volop was.250 In die 

sestigerjare het grond egter skaarser geword, boere kon hulle grond meer effektief gebruik deur te 

meganiseer en baie boere, veral die meer suskesvolle en kapitaalkragtiges, wou wegdoen met die 

'onproduktiewe' plakkerdiensbodestelsel waardeur mense met groot gesinne heelwat grond in beslag 

geneem het. Meganisasie het die arbeid van vrouens en kinders van huurarbeiders oorbodig gemaak. 251 

Daar is al meer geneig na die 'individualisering' van arbeid. Die arbeider alleen en nie die gesin nie, 

se teenwoordigheid is op die plaas verlang.252 Hierdeur is die werkgewer se maatskaplike verpligting 

ten opsigte van huisvesting en onderwys verminder. 

Die toestand is deur toenemende meganisasie vererger. 253 Plaaswerkers het nou die dilemma beleef dat 

hulle nie meer op die plase nodig was nie, dat hulle toegang tot die stad versper is deur die magdom 

wette en regulasies wat hierbo bespreek is, dat 'n bestaan in die swart gebiede nie moontlik was nie en 

dat hulle buitendien nie vir enige ander werk as plaaswerk opgelei was nie.254 Plaaswerkers het die spit 

af gebyt van gedwonge verskuiwing na die 'tuislande'. Daar is bereken dat daar vanaf 1965 - 1985 1, 1 

miljoen gedwonge verskuiwings vanaf plase na 'tuislande' plaasgevind het. 255 Die mense se enigste 

heenkome sou nou trekarbeid wees met al die sosiale euwels en ontbering wat met trekarbeid saamgaan. 

3.4 Gevangenesarbeid op plase 

Die arbeid van gevangenes was gedurende die grootste deel van die 20ste eeu 'n onontbeerlike deel van 

blanke boere se arbeidsmag. Die regering het verskeie maatreels ingestel om die arbeid van gevangenes 
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aan te wend ten einde boere se druk vir meer en goedkoper arbeid op te los. 256 

3 .4 .1 Die ses-pennie, nege-pennie en paroolskema 

Die eerste skema vir die verhuring van gevangenes aan boere op groot skaal is in 1931 ingestel en was 

bekend as die 'ses-pennies-'n-dag' skema. Swart en Kleurling gevangenes met vonnisse van tot een 

maand gevangenisstraf (in 1932 is dit uitgebrei tot drie maande) is onder die uitsluitlike beheer van die 

huurder van die arbeid geplaas.257 Die amptelike rede wat vir die instel van die skema aangegee is, is 

dat dit oorbelaaide toestande in die gevangenisse verlig en dat eerste oortreders weggehou word van 

nadelige kontak met geharde misdadigers. 258 Hierdie lofwaardige ideale het egter ooglopend saamgeval 

met die tekort aan plaasarbeid veroorsaak deur nywerheidsontwikkeling wat rui die devaluasie van 1932 

plaasgevind het. 259 

In 1944 is die stelsel uitgebrei sodat eerste oortreders wat reeds die helfte van hulle vonnis uitgedien het, 

op parool by boere kon werk vir die duur van hul vonnis. Die boer moes markverwante lone aan hierdie 

paroolarbeiders betaal. 260 

Die ses pennie-stelsel het tot misbruik gelei en die Landsdowne-kommissie wat die gevangenisstelsel in 

Suid-Afrika ondersoek het, het die afskaffing daarvan in 'n verslag van 1947 aanbeveel. 261 Die stelsel, 

was vir die kommissie onaanvaarbaar omdat gevangenes, sonder dat hulle geraadpleeg is, na boere 

gestuur is en so enige reg op 'n verkorte vonnis verloor het en omdat daar weens die af geleenheid van 

plase nie effektiewe kontrole oor die behandeling van gevangenes was nie. In die verband het die 
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M Lacey Working for Boroko: The Origins of a coercive labour system in South Africa ( 1981) 167. 

T Corry Prison Labour in South Africa Kaapstad: Nicro ( 1977) 129. Die boer bet 6 pennies per dag aan 
die gevangenisowerhede betaal vir elke gevangene wat vir horn gewerk bet. Die gevangene is nie betaal 
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na afloop van sy terrnyn na sy tuiste en bet die gevangenisowerhede horn nie weer gesien nie. 
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kommissie se verslag gelui dat gevangenes wat van die plase dros en weer in hegtenis geneem word 

'ongunstig oor werktoestande en behandeling rapporteer. '262 

Gevangenes wat op plase gewerk bet, was onderworpe aan besliste nadele in vergelyking met die wat 

aangehou is in gevangenisse van die departement, soos getoon is inAbekulu v Pepper N0263 In hierdie 

geval bet die superintendent van die Johannesburg Gevangenis geweier om 'n gevangene wat intussen 

op 'n plaas begin werk bet vry te stel, by aanbieding van die boetegeld deur die gevangene se familie. 

'n Habeas co1pus-aansoek is deur die familie van die gevangene gebring. Die superintendent se verweer 

was dat die gevangene vrywillig 'n kontrak met 'n hoer aangegaan bet en dat die gevangenisowerhede 

nie die bevoegdheid bet om die gevangene vry te laat voor die kontrak verval bet nie. Die regter bet 

horn as volg oor hierdie argument uitgelaat: 

In my view that is not a sound contention. The contract was not one made by a free man. It was a 

contract made under conditions in which he was a prisoner, and a prisoner who at any time during the 

currency of his sentence was entitled to release, without qualification, on payment of his fine, and if 

the goal authorities induced him to enter into any contract to take the place of his goal sentence, that 

contract, in my opinion, must be considered to be subject to his rights to release from it at any moment 

upon payment of his fine. That right is an absolute right. 264 

Die sogenaamde 'vrywillige' aangaan van die kontrak is deur die regter in twyfel getrek en heeltemal 

tereg, want uit vele bronne is dit duidelik dat gevangenes in kontrakte om op plase te werk gedwing is. 265 

Die 'kontrak' moet gesien word vir wat dit was - 'n rookskerm vir dwangarbeid. 

Die ses pennie-stelsel is mi die verslag van die Landsdowne-kommissie afgeskaf, maar feitlik 

onmiddellik in 'n gewysigde vorm na vertoe van 'invloedryke liggame' aan die Minister van Justisie 

weer ingestel. 266 Boere kon nie kompeteer met lone wat die myne aangebied bet nie en bet aangevoer 
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dat opskorting van die skema hulle ontneem het van arbeid wat hulle dringend nodig gehad het.267 Die 

skema is in gewysigde vorm ingestel om die wanpraktyke wat deur die Lansdowne-kommissie uitgewys 

is, te vermy. Toestemming van die gevangene was 'n voorvereiste vir arbeid op 'n plaas. Die loon per 

dag is opgeskuif na nege pennies en dit was betaalbaar aan die gevangene by voltooiing van sy termyn. 

Gevangenes wat daarop geregtig was, kon ook afslag op hulle vonnis kry, selfs al het hulle vir 'n 

gedeelte van hulle termyn plaasarbeid verrig.268 Gedurende 1952 is 40,553 gevangenes op hierdie wyse 

uitgeplaas. Die Landsdowne-kommissie het toegegee dat die nege pennie skema 'n verbetering was op 

die ou ses pennie-skema, maar het steeds voorbehoude met betrekking tot die behandeling van 

gevangenes gehad en aanbeveel dat die nege pennie-skema alleen gebruik word 'waar die arbeidnood 

hoog is. '269 

3.4.2 Plaastronkbuiteposte270 (plaasgevangenisse) 

Na die Landsdowne-kommissie se verslag in 194 7 is daar besluit om die verhuring van swart gevangenes 

aan blanke boere uit te brei deur ook langtermyn gevangenes in te sluit. Die rede vir die besluit was 

om oorbelading van gevangenisse te verlig, om kostes van die Departement van Gevangenis laag te hou 

en om die arbeidstekorte van boere die hoof te bied. 271 Die skema is egter geregverdig deur dit oor die 

boeg van die welsyn van die 'nature!' te gooi. 272 

Weens die oorbelading van gevangenisse, hoofsaaklik te wyte aan talryke inhegtenisnemings weens 

pasoortredings, was dit noodsaaklik om ekstra akkommodasie vir gevangenes te skep. Om die kostes 

van die oprigting van nuwe gevangenisse die hoof te bied, het die gevangenisdiens toegelaat dat 'bona 

fide boere-organisasies' gevangenisse op plase oprig. Die gevangenisowerhede moes steeds kos en kl ere 
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aan gevangenes verskaf. Boere wat geld verskaf het vir oprigting van die gevangenis, kon (pro rata tot 

hulle aandeel) van die arbeid van gevangenes gebruik maak.273 Ten spyte van die kritiek van die 

Lansdowne-kommissie is gevangenes steeds onder die beheer geplaas van privaatpersone wat as tydelike 

bewaarders ingesweer is. Boere het die keuse gehad om self toesig te hou of 'n bewaarder vir die doel te 

huur. Aangesien dit goedkoper was om selftoesig te hou of 'n 'boss boy' aan te stel om as toesighouer 

op te tree, was dit meer dikwels die gebruik eerder as om van opgeleide bewaarders gebruik te maak. Die 

'boss boys', soms self oud-gevangenes, se bonus het soms afgehang van die hoeveelheid werk wat 

gevangenes onder hulle toesig verrig het en dit het hulle aangespoor om met uitermate wreedheid teenoor 

gevangenes op te tree. 274 

Van rehabilitasie en opleiding ( erkende penologiese beginsels waaraan die Lansdowne-kommissie 

prioriteit verleen het),275 was daar nie van sprake nie. Op wynplase kon gevangenes die verdere gevaar 

loop om weens die dopstelsel van alkohol afhanklik te raak.276 

Dat rehabilitasie en opleiding geen rol sou speel nie, is duidelik uit die volgende verklaring waarin gepoog 

is om die stelsel te geregverdig: 

The Department has always been faced with a difficult problem in the detention of non-European 

prisoners in its prisons and goals. The European can normally be employed within the precincts of the 

institution on work connected with some trade or other, but the non-European, who is largely of the 

unskilled labourer type, cannot be employed in this way. Furthermore, he is accustomed to an out-door 

existence - this particularly applies to the Native - and his detention is greatly aggravated should he be 

confined within the walls of a prison and his day not fully occupied... it is therefore necessary to employ 

the Native ... in outdoor activities ... it has become common practice to utilise non-European prison labour 

for ... farm labour and other forms of casual manual operations. ' 277 
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Die reg om van gevangenesarbeid gebruik te maak, het die waarde van 'n plaas per morg laat styg.278 

Hierdie arbeid was baie gewild omdat dit goedkoper as vry arbeid was, gevangenes was gebind vir 'n 

sekere tyd en kon nie 'kennisgee' soos vry werkers nie. Die boer het ook nie verantwoordelikheid gehad 

vir die gesin van die werker wat normaalweg die verskaffing van voedsel, behuising en onderwys vir 

kinders sou insluit nie.279 

Plaasgevangenisse het 'n ongesonde situasie geskep omdat daar me maklik teenoor boere as 

'aandeelhouers' opgetree sou word indien gevangenes mishandel sou word oflanger as voorgeskrewe ure 

moes werk nie.280 Bewaarders was ook van boere se volgehoue steun vir die gevangenisse afhanklik om 

hulle werk te behou.281 Boere het nou 'n gevestigde belang in misdaad gehad,282 anders sou hul belegging 

(die gebou) geen opbrengs lewer nie. 

In 1956 was daar landwyd reeds 25 plaasgevangenisse. Gedurende die tydperk 1972-1973 is 9,489 

inwoners in 22 plaasgevangenisse gehuisves, wat dui op oorbevolking, omdat die gevangenisse slegs 

voorsiening gemaak het vir minder as 6,000 gevangenes.283 

In die laat 1960's het instansies in die Verenigde State van Amerika gedreig om tafeldruiwe uit die Wes

Kaap te boikot. Die rede hiervoor was dat die gebruik van prisoniersarbeid indruis teen die beginsels van 

die 'General Agreement on Tariffs and Trade' (GATT). Kostelose ofbaie goedkoop gevangenesarbeid 

sou onregverdige mededinging veroorsaak. Die gevolg van die protes was dat 'n plaasgevangenis in De 

Dooms in die Wes-Kaap gesluit moes word.284 
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3.4.3 Interdepartementele skema 

'n Interdepartementele skema vir die verskaffing van arbeid van vermeende oortreders aan boere het reeds 

vanaf 1947 bestaan.285 Volgens die skema het die polisie persone wat vir mindere misdade soos 

belastingoortredings en pasoortredings ( onder die Naturelle Stadsgebiedewet) in hegtenis geneem is, nie 

onmiddellik aangekla nie, maar hulle aan die distriksarbeidsburo oorhandig. 286 Daar is aan die vermeende 

oortreder die keuse gestel of hy 'n dienskontrak wou aangaan om teen betaling die res van sy termyn op 

'n plaas te gaan werk, of om die boete vir die oortreding te betaal, of om gevangenisstraf uit te dien.287 

Omdat die vermeende oortreders nie besefhet dat hulle slegs 'n kort termyn gevangenisstraf moes uitdien 

nie, selde geld by hulle gehad het en nie toegelaat is om dit by hul tuiste te gaan haal of familie of vriende 

te kontak nie, het baie van hulle ingestem om arbeid op plase te gaan verrig.288 Die skema is formeel 

aangekondig deur algemene omsendbrief No 23 van 1954 van die Naturellesakekommissaris. Op 

daardie stadium was die stelsel egter reeds 'n paar jaar lank in werking. Die skema was gegrond op 

samewerking tussen die departement van Justisie, die Suid-Afrikaanse Polisiediens en die departement 

van Naturellesake. 289 Die departement van Gevangenis is nie by die skema betrek nie, omdat die 

vermeende oortreders nooit aangekla of gevonnis is nie. Daar kon streng gesproke nie na hulle as 

gevangenes verwys word nie. Hierdie vermeende oortreders was egter in dieselfde 'onvrye' posisie as 

persone wat gevonnis was en daarom word daar ook na hulle arbeid as gevangenesarbeid verwys. 

Die skema was nie algemeen bekend nie, maar is in die vyftigerjare oopgevlek deurdat familielede van 

gevangenes op plase 'n aantal habeas c01pus-aansoeke gebring het. 290 Al drie die skemas waaronder 

gevangenes plaasarbeid verrig het, was bedenklik weens die dwangelement daaraan verbonde, asook die 

toestande waaronder die gevangenes aangehou is. 291 Die fokus was egter op die interdepartementele skema 
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Onthullings in verband met toestande waaronder gevangenes op plase aangehou is veral in die Bethal
omgewing, het 'n donker prentjie geskilder. As 'n reel is gevangenes se klere en skoene by hulle 
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omdat persone wat nooit aangekla en gevonnis is nie, dwangarbeid moes verrig. 

Regter de Wet het die volgende daaroor te se gehad: 'What right has a policeman to hand an arrested 

Native over to the Native Commissioner? Is it not the duty of a policeman to bring a man to court within 

so many hours?292 

3.4.4 'Hervorming' van gevangenesarbeid 

Die Minister van Gevangenisse het na die onthullings in die parlement erken <lat <lit 'n 'tegniese fout' was 

om persone in hegtenis te neem en nie aan te kla nie, terwyl hulle steeds aangehou word.293 Die 'mooi 

persoonlike verhouding tussen hoer en plaaswerker' is egter beklemtoon en lede is verseker dat boere wat 

hul werkers mishandel in die minderheid is. Die stelsel is tydelik opgeskort en 'n komitee is aangestel om 

die verskillende tipes plaasarbeid te ondersoek.294 

Die vrese van teenstanders van arbeid van gevangenes op plase het bewaarheid geword toe die nege-pennie 

skema vervang is met 'n skema vir paroolarbeid. 295 Onmiddellik nadat 'n persoon gevonnis is, is daar aan 
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aankoms op die plaas van hulle weggeneem om te verhoed dat hulle ontsnap. 'n Sak met gate by die arms 
ingesny was hul enigste kleding. Hulle bet van Maandag tot Saterdag gewerk (soms van 04:00 tot 22:00). 
Hulle voedsel bet bestaan uit twee maaltye van mieliepap wat dikwels met wurms besmet was. Geen 
eetgerei is verskaf nie, sodat gevangenes met hul hande moes eet. Drinkwater is net voor werk, etenstyd 
en voor hulle opgesluit is vir die aand, verskaf. Daar is ook nie drinkbekers verskaf nie, gevangenes 
moes almal uit dieselfde houer water met hul hande opskep om te drink. Sanitere geriewe bet bestaan uit 
'n halfdrom wat in hulle 'sel' gestaan bet. Die dun en ontoereikende komberse wat nooit gewas is nie, 
was met luise en insekte besmet. Naweke is gevangenes vanaf Saterdagmiddag tot Maandagoggend in 
hulle 'sel' toegesluit. Aanrandings op gevangenes deur die boer of 'boss boy' was die reel. Gevangenes 
wat gesterf bet weens die aanrandings was geen uitsondering nie en die lyke is haastig begrawe sonder 
dat die polisie in kennis gestel is. Toestande in die Kougapoort-plaasgevangenis, wat deur die boere 
opgerig is om arbeid te verkry om 'n dam te bou, is ondersoek nadat talle gevangenes met ernstige 
beserings wat deur hulleself toegedien is, in die hospitaal opgeneem is. Die toestande waarin hulle onder 
boere se toesig moes werk, dikwels die hele dag halflyf in yskoue water sonder beskermende klere, was 
vir hulle so ondraaglik dat hulle verkies bet om hul hakskeensenings met skerpgemaakte yster af te sny, 
eerder as om met die werk vol te hou. (Sien Rosalynde Ainslie Master and Serfe (1977) 21; J Carlson No 
Neutral Ground (1973) 71-72, 88-89 en 99; A Cook South Africa: The imprisoned society (1974) 34-35). 
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hom296 gevra of hy eerder 'n dienskontrak sou wou aangaan. Die doel was om korttermyn oortreders uit 

die gevangenis te hou en om boere van arbeid te voorsien. Hierdie skema was nie wat normaalweg onder 

parool verstaan is nie. Die oortreders moes instem om op 'n plaas te gaan werk - dit is voorgehou as 'n 

vrywilligerstelsel. 'n Standaardkontrak is aangegaan waarin die werkgewer moes ondemeem om 

huisvesting, kleding en voedsel aan die gevangene te besorg. Aan die einde van die termyn moes die 

werkgewer die gevangene weer by die gevangenis besorg. Die gevangene moes teen markwaarde vergoed 

word vir sy arbeid en die hele bedrag moes teen die einde van sy termyn aan horn oorhandig word. Die 

maksimum werksure is as 10 uur per dag gespesifiseer. Die gevangene kon te eniger tyd terugkeer 

gevangenis toe en die werkgewer mag horn nie verhinder het nie.297 

Kritiek teen die stelsel was dat toesig deur die departement van Gevangenis nie voldoende was nie en dat 

gevalle van uitbuiting, aanranding en die dood van gevangenes steeds voorgekom het. 298 Gevangenes het 

langer gewerk as die 10 ure wat gespesifiseer is en het 45-60 sent per dag verdien, veel laer as markprys. 

Gevangenes kon nie kies of hulle op die plase wou werk of nie, hulle is eenvoudig soontoe gestuur.299 

Gevangenes het nie die beskerming van die Gevangenisdiens geniet nie en die geleenthede vir misbruik 

en uitbuiting was feitlik onbeperk. Die verslag van die Kommissaris vir Gevangenisse het aangetoon dat 

111,024 persone in 1978-1979 op parool vrygelaat was. 'n Aansienlike aantal was as arbeiders na plase 

gestuur.300 

Die interdepartementele skema is met behulp van 'hulpsentrums' voortgesit. Die werking van die 

sentrums is deur die Wysigingswet op Bantoewetgewing No 4 2 van 1964 gereel. Artikel 12 van die Wet 

het artikel 28 (ter) by die Naturellearbeid Regelingswet No 15 van 1911 gevoeg. Volgens die artikel het 

die Bantoesakekommissaris die bevoegdheid gehad om 'n bevel te maak wat hy as billik beskou ten 

opsigte van iemand wat weens oortreding van die Naturelle Stadsgebiedewet No 25 van 1945 of die Wet 

op Afskaffing van Passe en Koordinering van Dokumente No 67 van 1952 na die hulpsentrums verwys 

is. Die Bantoesakekommissaris het die bevoegdheid gehad om die hulpsentrum te bestuur en kon besluit 

296 Daar is nie sprake daarvan dat vroue-gevangenes ooit by die skema betrokke was nie . 

297 • 
T Corry Prison Labour in South Africa ( 1977) 159-161. 

298 A Cook South Africa: The imprisoned society (1974) 67-74. 

299 Amnesty International South Africa: Imprisonment under the Pass Laws Londen: (1986) 77. 

300 A Cook South Africa: The imprisoned society (1974) 23. 
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oor die 'indiensplasing' ofrepatriasie van so 'n oortreder. Die hulpsentrums is oenskynlik ingestel om 

persone wat weens oortreding van paswette in hegtenis geneem is, van hulp te wees. Dit was in 

werklikheid net 'n bedekte manier waarop die ou interdepartementele skema voortgesit is. 

In die lig van praktyke wat bestaan het voor aanvaarding van die wet en die gedurige klagtes van boere 

oor arbeidstekorte kan daar min twyfel bestaan dat die meeste van die pasoortreders ingevolge die skema 

hierbo op plase sou beland om plaasarbeid te verrig. 

In 1980 het plaasgevangenisse, hulpsentrums en die paroolskema 'n geskatte 90,000 swart 'plaasarbeiders' 

opgelewer wat 'n aansienlike impak op die landbousektor gehad het. Die privaatgebruik van 

gevangenesarbeid het gelei tot die verlaging van lone van vry werkers. Dit word weerspieel in die 

Landbousensus van 197 6 wat aantoon <lat 'vry' plaaswerkers se lone gemiddeld so laag as R5 ,26 per week 

was, aangevul deur rantsoene ter waarde van Rl,99 per week,301 terwyl die lone van werkers in ander 

sektore baie hoer was. 

Alhoewel daar weens die verbod op die publisering van inligting in die Wet op Gevangenisse No 8 van 

1959 min oor arbeidstoestande van gevangenesarbeiders bekend was, het getuienis in 'n saak waarin 'n 

boer aangekla was van aanranding op 'n geparoleerde in 1980, getoon <lat gevangenes steeds onderworpe 

was aan dieselfde roetine-aanrandings as in die vyftigerjare.302 

Hierbo is reeds gewys daarop <lat die gebruik van gevangenesarbeid in die industrie en landbou 'n 

oortreding was van die Algemene Ooreenkoms oor Tariewe en Handel (General Agreement on Trade and 

Tariffs (GATT)).303 Die verhuring van gevangenesarbeid in Suid-Afrika is deur die Verenigde Volke as 

'n oortreding van vakbondregte en in 1978 as 'n skending van menseregte gelys.304 Die IAO het 

Konvensie No 29 van 1930 en Konvensie 105 van 1952 aanvaar, wat die afskaffing van dwangarbeid 
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vereis het. Die arbeid van persone wat nog nie gevonnis is nie in teenstelling met die arbeid van 

gevangenes wat gevonnis is en reeds hulle termyn uitdien, word deur die Konvensies as dwangarbeid 

geklassifiseer.305 Die arbeid van pasoortreders wat deur middel van hulpsentrums na plase gekanaliseer 

is, sou ingevolge Konvensie 105 as dwangarbeid geklassifiseer kon word. 

In 1986 was daar steeds 22 plaasgevangenisse waarin 10,000 gevangenes gehuisves is. 306 Weens druk 

op die Suid-Afrikaanse regering deur Noorwee, Swede en Ierland, wat elk 'n verbod geplaas het op 

invoer van Suid-Afrikaanse vrugte, het die regering aangekondig dat skemas vir gevangenesarbeid 

uitgefasseer sal word. 307 Die hervormings was deel van die afskaffing van instromingsbeheer in 1986. 

Daar sou nou nie meer pasoortreders en hulpsentrums wees wat as arbeiders na plase verwys kon word 

nie. 

Die verslag van die Kommissaris van Korrektiewe Dienste vir 1995 toon dat gevangenes steeds as 

arbeiders aan privaatpersone beskikbaar gestel word. 308 Volgens die departement is die verskaffing van 

gevangenesarbeid aan die landbousektor egter op 1 Januarie 1989 gestaak weens negatiewe kritiek op 

die gebruik vanuit die buiteland en die binneland. Die kritiek het 'n negatiewe effek op die bemarking 

van landbouprodukte gehad, en daartoe bygedra dat die praktyk gestaak is. 309 

3.4.5 Slot 

Die drie skemas waarvolgens gevangenesarbeid aan boere beskikbaar gestel was, toon die voorkeur wat 

boerderybelange by die regering geniet het en die uiterstes waartoe die regering sou gaan om gedwonge 

arbeid aan die sektor te verskaf. 310 Die arbeid wat geparoleerdes gedoen het en die 

plaasgevangenesskema sou in beginsel geregverdig kon word indien rehabilitasie 'n rol gespeel het en 

daar aan sekere standaarde voldoen was. Die gebruik om tegniese oortreders, soos pasoortreders, wat 
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nooit voor 'n hof gebring of gevonnis was nie gedwonge arbeid tot so lank as nege maande te laat verrig, 

sou op geen manier geregverdig kon word nie. Die gebruik van pasoortreders as plaaswerkers was die 

mees blatante van al die vorms van gedwonge arbeid wat op plase gebruik is. 

3. 5 Die uitsluiting van plaaswerkers uit arbeidswetgewing 

3 .5 .1 Inleiding 

lndustrialisasie in Suid-Afrika het 'n aanvang geneem met die ontdekking van diamante en goud en het 

na die Eerste Wereldoorlog versnel. Arbeidswetgewing is ingestel om veranderde werkgewer/werknemer 

verhoudinge te reel. Plaaswerkers was vir die grootste gedeelte van die twintigste eeu uit die belangrikste 

arbeidswetgewing uitgesluit. Dit het groot nadele vir plaaswerkers ingehou, omdat hulle die voordele van 

beide beskermende wetgewing en kollektiewe bedinging moes ontbeer. Die nadele wat uitsluiting vir 

plaaswerkers ingehou het, word kortliks hieronder bespreek. Veranderinge wat aan arbeidswetgewing 

aangebring is mi die aanbevelings van die Wiehahn-Kommissie,311 sal in par 7.2 bespreek word. 

3.5.2 Kollektiewe bedinging 

Kollektiewe bedinging skyn die enigste permanente oplossing te wees vir die hantering van konflik tussen 

werkgewers en werknemers wat spruit uit teenoorstaande belange met betrekking tot die bestuur van 'n 

ondememing en die verdeling van wins.312 Die beginsel is deur die Suid-Afrikaanse regering erken met 

die promulgering van die 'Nyverheid Verzoenings Wet' No 11 van 1924 wat ingestel is mi die 

mynstakings van 1922. 313 Swart werkers is nie ingesluit by die wetgewing nie en plaaswerkers (wat feitlik 

sonder uitsondering swart was) is ook as beroepsgroep uitgesluit. 

Wat die motivering vir die uitsluiting van plaaswerkers was, is nie bekend nie.314 Aangesien die Pakt-
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regering by die aanvaarding van die Wet aan bewind was, is <lit nie onwaarskynlik <lat hierdie regering, 

wat noue bande met boere gehad het,315 hierdie belangrike deel van hul ondersteuningsbasis nie wou 

vervreem nie. Die Nywerheidsversoeningswet No 36 van 1937 wat die 1924-Wet vervang het, het op 

dieselfde beginsels as die ou Wet gesteun. Plaaswerkers was steeds uitgesluit. 

Die Nywerheidsversoeningswet No 28 van 1956 se doel was volgens die aanhef om voorsiening te maak 

vir die voorkoming en beslegting van geskille tussen werkgewers en werknemers en vir die reeling van 

bedinge en voorwaardes van <liens deur ooreenkoms en arbitrasie. Om hierdie doelstellings te bereik, het 

die Wet voorsiening gemaak vir die vrywillige registrasie van werkgewers- en werknemersorganisasies, 

die totstandkoming van nywerheidsrade en versoeningsradeen meganismes soos arbitrasie en bemiddeling 

om geskille te besleg. Prosedures vir wettige stakings en uitsluitings is ook deur die Wet neergele. 

Plaaswerkers is weereens uitgesluit, hierdie keer in ooreenstemming met die aanbevelings van die Botha

kommissie. 316 Die redes vir die aanbeveling sal hieronder uiteengesit word. 

Die implikasies van plaaswerkers se uitsluiting was <lat hulle nie gebruik kon maak van die kollektiewe 

bedingingsmeganismes waarvoor daar in die Wet voorsiening gemaak is nie. Die stigting van vakbonde 

vir plaaswerkers was weliswaar nie onwettig nie, maar plaaswerkers sou geen beskerming geniet as hulle 

sou staak nie. Plaaswerkers kon ook nie van geskilbeslegtingsmeganismes, soos die instel van 'n 

versoeningsraad gebruik maak nie. Hulle het ook nie beskerming teen viktimisasie geniet nie. 

Ooreenkomste tussen werkgewers en werknemers in die landbou was nie statuter afdwingbaar nie, wat 

weer die implikasie gehad het <lat die lewensstandaard van plaaswerkers ongunstig bei"nvloed is. Die reg 

tot vryheid van assosiasie en kollektiewe bedinging van plaaswerkers was dus aan emstige gebreke 

onderworpe. Plaaswerkers was as gevolg hiervan in 'n ongunstige posisie teenoor antler werkers op wie 

die Wet van toepassing was. 

Die Regering het na die verslag van die Botha-kommissie317 die Wet op die Reeling van Swart 

Arbeidsverhoudinge No 48 van 1953 aanvaar. Volgens die Wet kon swart werkers deur middel van 

skakelkomitees oor lone en diensvoorwaardes onderhandel. Die Wet het ook voorsiening gemaak vir die 
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beslegting van geskille tussen werkgewers en werknemers. Die Wet was 'n poging om die erkenning van 

swart vakbonde deur werkgewers te systap. Bedinging kon net op ondememingsvlak plaasvind.318 

Plaaswerkers is selfs van hierdie wetgewing wat beperkte onderhandelingsmagteaan swartwerkers verleen 

het, uitgesluit. 

3.5.3 Minimum diensvoorwaardes 

Die neerlegging van minimum diensvoorwaardes deur die staat kan as beskermende of maatskaplike 

wetgewing319 beskou word. Beskermende wetgewing kan gesien word as inmenging van die staat in die 

kontrakteervryheid van partye betrokke by 'n dienskontrak. Die rede vir die inmenging is dat die besef 

posgevat het dat die werkgewer in 'n sterker posisie as die werknemer verkeer en dat 'n prerogatiewe 

kontrak320 in werklikheid gesluit word. Die staat moes ingryp om 'n minimumstandaard vir die 

beskerming van werknemers neer te le. Geleidelik het die klem verskuif van verbiedende wetgewing 

waarin die werkgewer verbied is om die werker uit te buit na gebiedende wetgewing waar die werkgewer 

positiewe stappe moes doen om die werksomstandighede te verbeter.321 Standaarde wat deur die 

Intemasionale Arbeidsorganisasie neergele is, het 'n belangrike rol in hierdie verband gespeel.322 

Spore van beskermende wetgewing word in Suid-Afrika reeds gevind in wetgewing wat deur goewemeur 

Dundas en Kommissaris Maynier in 1799 ingevoer is.323 Die 'Hottentot-kode' van Caledon324 en die Heer

en Diensbodewette waarvan die eerste in 1841 vir die Kaap die Goeie Hoop aangeneem is het ook 

elemente van beskerming bevat.325 Plaaswerkers is nie gedurende die 19de eeu van hierdie wetgewing 

318 

319 

320 

321 

322 

323 

324 

325 

Vir 'n bespreking van die Wet sien RA Jones & HR Griffiths Labour Legislation in South Africa 
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uitgesluit nie. 

In die twintigste eeu is verskeie wette in Suid-Afrika aangeneem om beskerming aan werkers by die 

werkplek te verleen. Die Fabriekswet No 28 van 1918 het beskermende bepalings ten opsigte van 'n 

beperkte kategorie werkers bevat. Die Wet is vervang deur die Wet op Fabrieke, Masjinerie en Bouwerk 

No 26 van 1941 wat maksimum werkure, ouderdomsperke vir werkers en reels met betrekking tot voorsorg 

teen ongevalle neergele het. Genoemde Wette het voorsiening gemaak vir beskerming van fabrieks- en 

bouwerkers terwyl die Wet op Winkels en Kantore No 41 van 1939 (vervang deur Wet 75 van 1964) 

voorsiening gemaak het vir minimumdiensvoorwaardes vir kantoor- en winkelwerkers. Die Wet op 

Basiese Diensvoorwaardes No 3 van 1983 het hierdie Wette vervang om een gekoordineerde Wet vir die 

verskillende kategoriee werkers daar te stel. Plaaswerkers was nie by een van die Wette ingesluit nie. 

Werkers wat uitgesluit is by wetgewing ten opsigte van minimumdiensvoorwaardes, word benadeel 

deurdat die werkers se diensvoorwaardes afhanklik is van die gemenereg en die bepalings van die 

dienskontrak. Plaaswerkers het weens hulle uitsluiting uit arbeidswetgewing, hulle ongeletterdheid en 

instromingsbeheermaatreels wat hulle op plase vasgekeer het, geen bedingingsmag gehad nie. Hulle kon 

nie voordelige voorwaardes in die dienskontrak inbou nie, omdat die werkgewer in 'n magsposisie teenoor 

hulle was. Plaaswerkers het ook nie sterk vakbonde gehad wat namens hulle kon beding nie. Die gevolg 

was dat plaaswerkers in 'n ongunstiger posisie as ander werkers verkeer het met betrekking tot die aantal 

werkure per dag, ruspouses, vakansie- en siekteverlof en die minimum ouderdom vir indiensneming.326 

Omdat boere polities sterk was en plaaswerkers swak georganiseerd was, was dit moontlik om 

plaaswerkers se belange te ignoreer.327 

Plaaswerkers was ook uitgesluit van maatreels wat werknemers se gesondheid en veiligheid,328 
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ongevalleversekering329 en werkloosheidsversekering330 gereel het, alhoewel hulle dikwels gevaarlikewerk 

moes doen waardeur hulle beseer kon word en ook behoefte gehad het aan sekuriteit as hulle werkloos sou 

raak. 

3.5.4 Minimum lone 

In die 20ste eeu het geindustrialiseerde lande minimumloonstandaarde aangeneem ter beskerming van 

sekere kategoriee werknemers wat nie effektiefkon organiseer ofbeding nie.331 

Die eerste belangrike Suid-Afrikaanse wetgewing in die verband was die Loonwet No 27 van 1925. Swart 

werknemers was by die wetgewing ingesluit om te verhoed dat werkgewers wit werknemers wat teen 'n 

vasgestelde loon sou moes werk, vervang met swart werknemers vir wie daar nie 'n vasgestelde loon 

gegeld het nie.332 Die Wet is vervang deur die Loonwet No 44 van 1937 wat weer vervang is deur die 

huidige Loonwet No 5 van 1957.333 Plaaswerkers was by geeneen van die wette ingesluit nie. 

Die Ekonomiese en Loonkomrnissie vanl 925 het aanbeveel dat plaaswerkers nie by die Loonwet ingesluit 

word nie, en wel omdat in natura-vergoeding moeilik berekenbaar is en dit moeilik sou wees om 'n loon 

vas te stel, omdat plaaswerkers nie almal bloot loonarbeiders was nie. 334 

Die Ekonomiese Naturellekomrnissie van 1930-32 het die insluiting van plaaswerkers afgekeur op grond 

daarvan dat die in natura-vergoeding van plaaswerkers hulle in staat gestel het om 'n baie hoer 
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par 2144. 
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lewensstandaard as stedelinge te geniet. 335 

Plaaswerkers was ook hier in 'n nadelige posisie omdat hulle as gevolg van die uitsluiting nooit geregtig 

was op 'n minimumloon of 'n ondersoek na lone of diensvoorwaardes vir plaaswerkers deur die Loonraad 

nie. Wat lone betref, was hulle afhanklik van die werkgewer se besluite daaroor, ook omdat plaaswerkers 

weens hul uitsluiting uit wetgewing wat kollektiewe bedinging gereel het, geen bedingingsmag gehad het 

nie en weens instromingsbeheer dikwels nie 'n ander altematief as plaaswerk gehad het nie. 

3.5.5. Slot 

Die feit dat boerderybelange swaar geweeg het by die regering en die feit dat plaaswerkers moeilik in 

vakbonde organiseerbaar was, het tot gevolg gehad dat plaaswerkers se belange verontagsaam is. Hulle 

was benadeel beide deur insluiting by diskriminerende wetgewing soos die Heer- en 

Diensbodeswetgewing, wetgewing wat hul toegang tot grond en hul bewegingsvryheid beperk het en die 

nie-insluiting by beskermende wetgewing, sowel as wetgewing wat kollektiewe bedinging gereel het. 

Boere het aangevoer dat dit onnodig was dat plaaswerkers by arbeidswetgewing ingesluit word, omdat die 

gemenereg genoegsame beskerming gebied het en omdat daar 'n goeie persoonlike verhouding tussen hoer 

en plaasarbeider bestaan het wat dit moontlik sou maak om probleme onderling uit te stryk. By implikasie 

is te kenne gegee dat die verhouding aan plaaswerkers al die beskerming sou hied wat arbeidswetgewing 

kon hied. Die werk- en lewensomstandighede van plaaswerkers, waarvan sekere aspekte in die volgende 

af de ling bespreek sal word, dui egter op informele metodes wat boere aangewend het om dwangarbeid te 

bevorder. In hoofstuk 3 sal daama gekyk word of die aansprake dat die gemenereg genoegsame 

beskerming gebied het, enige gronde gehad het. 

4. TOESTANDE OP PLASE WAT GEDWONGE ARBEID BEVORDER HET 

4.1 Inleiding 

Boere het geargumenteer dat die verhouding tussen hulle en hulle plaaswerkers sodanig was dat 

335 Verslag van die Kommissie van Ondersoek insake Nywerheidswetgewing (Botha-Kommissie) UG 62-1951 
par 2143. 
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plaaswerkers nie arbeidswetgewing nodig gehad het om hulle te beskerm nie. 336 In die volgende afdeling 

sal die aanspraak ondersoek word, deur die bestudering van die werks- en lewensomstandighede van 

plaaswerkers. 

4.2 Onderwys en Opleiding 

Die 1913 en 1936 Naturelle Grondwette het nie voorsiening gemaak vir grond vir skole vir swart kinders 

in 'wit' gebiede nie. Die praktyk was dat daar skole vir plaaswerkers se kinders op plase opgerig is wat 

soms deur 'n sendeling, of deur die hoer self bestuur is. Plaaswerkers is vir die opvoeding van hulle 

kinders athanklik gemaak van boere, veral ook omdat instromingsbeheermaatreels plaaskinders verhoed 

het om stadskole by te woon. 337 

Omdat die skool op die hoer se grond was, het hy beheer gehad oor wie die skool bywoon en tot watter 

standerd onderrig aangebied kon word, asook die aanstel en ontslag van onderwysers. 338 Indien die grond 

van eienaar verwissel, kon die nuwe eienaar die skool sluit, al was dit deur plaaswerkers self gebou.339 

Boere het ook die bevoegdheid gehad om leerlinge uit die skool te haal om in oestyd op die lande te werk. 

Hierdie vorm van kinderarbeid is deur die regering gesanksioneer.340 

Nie alle boere was ten gunste daarvan dat kinders van plaaswerkers skoolgaan me, omdat 

'boekgeleerdheid' nie beskou was as 'n kwalifikasie vir 'n goeie plaaswerker nie.341 Om hierdie rede was 

daar op baie plase nie skole nie en moes kinders tot 12km ver stap om 'n skool byte woon.342 Alhoewel 
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boere subsidies ontvang het vir die oprig van skoolgeboue, was fasiliteite ontoereikend en nie bevorderlik 

vir 'n onderwyssituasie nie.343 

Die gebrekkige fasiliteite was ook te wyte daaraan dat die regering minder geld per kind spandeer het aan 

kinders in plaasskole as aan kinders in stedelike gebiede. In 1991 is 486 120 swart kinders in 5 713 

plaasskole geakkommodeer. Die meeste leerlinge (73%) was ingeskryf vir onderrig onder standerd twee. 

Die per capita spandering op 'n plaasskoolkind in 1991 was R647 teenoor die Rl 046 vir swart kinders 

in gewone openbare skole.344 

In 1953 is onderwys vir swart kinders, na 'n aanbeveling van die Naturelle Onderwyskommissie,345 

afsonderlik deur die Departement van Bantoe Onderwys hanteer.346 Leerplanne was gerig daarop om 

kinders in hulle eie 'Bantoe-kultuur' te onderrig.347 Die onderrig was bedoel om hulle aan die platteland 

te bind: 

... die skoolopleiding wat vandag verskaf word [is] gerig om die kind al meer los te maak van die 

landelike lewe, en om by horn 'n waardestelsel te laat ontstaan wat die stedelike lewe aantrekliker maak 

as die op die platteland. Die vraag ontstaan dus of dit nie tyd geword het nie dat daar, in belang van die 

behoud van 'n gesonde kem van al die bevolkingsgroepe van die platteland, 'n verandering aangebring 

behoort te word in die aard van die skoolopleiding op die platteland en wel in die sin dat dit meer ingestel 

moet word op die landelike lewe.' 348 

Uit bogenoemde blyk dit dat minderwaardige onderwys, gerig op plaaswerk 'n poging was om te verhoed 

dat kinders van plaaswerkers 'ontsnap' na die stede omdat hulle nie die nodige kwalifikasies sou he om 
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werk in die stad te bekom nie. 

Na aanleiding van die weerstand van swart leerlinge in stede teen minderwaardige onderwys in 1976 het 

die Departement van Onderwys en Opleiding (die ou Departement van Bantoe Onderwys) 'n ondersoek 

na swart onderwys gedoen, wat ook onderwys op plase ingesluit het. Aanbevelings in die verslag van die 

taakgroep is opgeneem in die Wysigingswet op Onderwys349 en sluit die volgende met betrekking tot 

plaasskole in: 

• Die Minister kon geboue vir staatsondersteunde skole oprig of in stand hou met geld wat die 

parlement vir die doel bewillig. 'n Langtermynhuurkontrak sou in die geval aangegaan word met 

betrekking tot die grond waarop die skoolgebou staan. (Die hoer sou dan nie die skool na 

willekeur kon sluit nie ). 

• Daar is voorsiening gemaak vir regulasies met betrekking tot die bestuursliggaam van 'n 

staatsondersteunde skool wat sou bestaan uit verteenwoordigers uit die gemeenskap, ouers van 

leerlinge, leerlinge self en die hoer. (Plaaswerkers sou vir die eerste keer mede-seggenskap in die 

sake van hulle kinders se skole verkry.) 

• Voorsiening is gemaak vir die oprigting van gekombineerde skole, <lit wil se skole wat onderrig 

tot graad 10 aanbied. (Plaasskole het voorheen feitlik sonder uitsondering net primere onderrig 

aangebied). 

• Geeneen sou toegelaat word om leerlinge tydens skooltyd uit die skool te verwyder nie. (Die 

verbod was gerig teen boere wat kinders gedurende skooltyd vir plaaswerk gebruik het). 

Die maatreels was daarop gerig om die absolute beheer wat boere oor skole op hulle plase gehad het te 

verbreek. Die fel kritiek van die Konserwatiewe Party tydens debattering van die wysigingswetsontwerp 

het daartoe gelei <lat die regering die landbousektor gerusgestel het <lat skole nie teen hulle sin opgegradeer 

sou word nie.350 In die praktyk is die bepalings nie deurgevoer nie en in 1991 is gese: 'educational 

provision on the farms remains in a critical state because of the inability of the state to wrest control from 
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the farmers' .351 

Alhoewel progressiewe boere en maatskappy-hoere dit ondersteun het, het onderwys vir volwassenes en 

opleiding van plaaswerkers op haie plase nie hoe prioriteit geniet nie, omdat die hoer tradisionele kontrole

tegnieke teenoor sy werkers wou hehou. V erdere opleiding sou werknemers in staat kon stel om die plaas 

te verlaat om elders meer hetalende werk te kry.352 

4.3 Kinderarbeid 

Kinderarheid het reeds vanaf die einde van die 18de eeu deur middel van die inboekstelsel353 'n helangrike 

rol op Suid-Afrikaanse plase gespeel. Die gehruik van kinderarheid is op verskeie maniere in die 20ste 

eeu voortgesit. 

Dienskontrakte van huurarheiders het dikwels 'n uitgesproke of onuitgesproke voorwaarde bevat dat 

gesinslede van die huurarheider ook beskikhaar moes wees om vir die hoer te werk. Die hoer kon die 

hroodwinner sonder enige rede, slegs met kennisgewing wat deur die gemenereg vereis is, wettig ontslaan 

indien sy gesinslede nie hereid was om te werk nie. Ouers het in so 'n geval nie 'n ander keuse gehad as 

om hulle kinders te laat werk nie. Die karige verdienste van so 'n kind was meestal in elk geval nodig om 

ouers se loon aan te vul sodat die gesin kon oorleef. 354 

Jong mans wat die plaas verlaat het om in die stad of myne te werk, kon hulle ouers in 'n moeilike posisie 

plaas. Volgens die Naturelle Dienskontraktewet kon die hele familie van die plaas afgesit word as een van 

die lede hulle kontrak verhreek het.355 Die maatreel was hedoel om ouers te kry om hul kinders te dwing 

om op die plase te hly. 
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Kinders wat in die stad gaan werk soek het, kon ingevolge wette wat bewegingsvryheid beperk het, 

gearresteer word356 indien hulle passe nie in orde was nie. Hulle is teruggestuur na die plase in 'n sirkel 

van inhegtenisneming en armoede. 

Kinderarbeid was gewild omdat kinders meer inskiklik was en goedkoper arbeid gebied het. Sekere werk, 

soos die pluk van vrugte en tee is ook beter deur hulle as deur volwassenes gedoen.357 Boere het graag 

voorgehou dat kinders ligter, deeltydse werk verrig. Deeltydse werk moet egter nie gelykgestel word aan 

ligte werk nie. Kinders is ook ingespan vir arbeidsintensiewe werk.358 

Voorheen was dit, soos hierbo aangetoon is, standaardpraktyk vir boere om kinders uit die skool op hulle 

plaas te haal om veral tydens oestyd te werk. Na wysigings wat aan die Wet op Onderwys359 aangebring 

is, is die praktyk verbied. Dit het geblyk dat die praktyk voortgesit is en dat daar nie werklik daarmee 

weggedoen is nie.360 

Die praktyk om kinders in tuislande op oop vragmotors te laai om op plase te werk, dikwels onder 

toestemming van hul ouers, was algemeen. Die kinders wat as seisoenarbeiders gebruik is op plase, moes 

onder onbevredigende toestande, teen lae lone werk.361 

Gemeenregtelik is daar geen beletsel dat kinders bo die ouderdom van sewe jaar werk nie. Plaaswerkers 

was nie ingesluit by die Wet op Basiese Diensvoorwaardes362 wat 'n beperking op die arbeid van kinders 
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onder 15 jaar plaas nie, maar die Wet op Kindersorg363 wat arbeid van persone onder 15 jaar verbied,364 

was wel op plaaswerkers van toepassing. Ten spyte van hierdie verbod365 het kinderarbeid op plase 

voortgeduur. 366 

Deur van kinderarbeid gebruik te maak is kinders van plaaswerkers se ontwikkeling fisies sowel as 

opvoedkundig gestrem en is hulle ook gebind aan die plase met feitlik geen vryheid met betrekking tot 

beroepskeuse nie. 

4.4 Die posisie van vroue 

Die ondergeskikte posisie wat vroue in die swart gemeenskappe beklee het, het implikasies vir hulle 

posisie op plase gehad.367 Soos in die geval van kinders van plaaswerkers, was <lit dikwels 'n voorwaarde 

van die kontrak met die broodwinner <lat die persoon se vrou ook vir die boer sou werk. 368 Arbeid deur 

die vrou was ook 'n vereiste vir voortgesette verblyf op die plaas. Vroue het onder die huurarbeidstelsel, 

selfs vir die tye wat hulle arbeid nie benodig is nie, dikwels nie die vergunning gehad om buite die plaas 

te werk nie, omdat die boer die voordeel wou he om op kort kennisgewing van hulle dienste gebruik te 

maak. 369 Hulle is nie betaal vir die tyd wat hulle ledig op die plaas gehou is nie, maar is daar vasgepen 

sodat hulle nie die gesin se inkomste kon aanvul of vaardighede vir 'n antler beroep kon ontwikkel nie.370 

Indien die hoof van die huisgesin sy werk en huisvesting verloor het, het die vrou vanselfsprekend ook 
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haar werk en huisvesting verloor, afgesien daarvan of haar werk bevredigend was of nie.371 As die 

brood winner sterf, was dit byna vanselfsprekenddat die vrou haar huisvesting en betrekking sou verloor. 372 

Meganisering wat sedert die begin van die sewentigerjare toegeneem het, het tot gevolg gehad dat 'n 

kleiner korps van permanente arbeiders op die plaas bly woon het en dat daar toenemend van 

seisoenarbeiders gebruik gemaak is. 373 V roue-arbeid op plase het gewilder geraak omdat dit moontlik was 

om met hulle goedkoper arbeid en masjinerie die werk te doen wat voorheen deur 'n groter groep mans 

verrig moes word. Vroue het ten spyte van meganisasie steeds stremmende fisiese werk verrig.374 Hulle 

arbeid was, soos die van kinders gewild omdat daar sekere take soos die pluk van vrugte en tee was wat 

hulle beter as mans kon verrig. Vroue kon minder betaal word en hulle was meer inskiklik as mans.375 

Vroue in die tuislande was dikwels afgesette plaasarbeiders wat verplig was om as trekarbeiders op die 

plase te werk om 'n bestaan te maak, omdat hulle mans in die stede gewerk het en hulle weens 

instromingsbeheermaatreels nie saam met hulle daar kon woon nie. Omdat die mans afwesig was, het 

vrouens 'n leidende rol gespeel. Grond is egter tradisioneel deur die manlike hoof van die huis besit en 

beheer en daarom het vroue nie toegang tot die ekonomiese gebruik van grond in die tuislande gehad nie. 376 

Dit was een van die redes wat vroue tot seisoenarbeid gedwing het. 

Vroue en jong meisies is soms seksueel uitgebuit deur werkgewers en medewerkers.377 Ontoereikende 

akkommodasie vir seisoenarbeiders het bygedra tot die probleem. Seksuele gunste was soms die enigste 
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manier om werk te verkry. 378 

Arbeid op plase was die enigste wyse vir vroue, wie se toegang tot stede deur wetgewing versper is, om 

'n loon te verdien. Vroue was in die posisie dat hulle met kinders, aan wie uiters lae lone betaal is, moes 

kompeteer vir werk. 379 Die onmoontlikheid daarvan om 'n bestaan op beperkte en verarmde grond in die 

tuislande te maak, het van vroue-plaasarbeiders 'n uitgebuite groep gemaak. Die landbousensus van 1985 

het aangetoon dat vroue se lone die helfte was van die van manlike plaaswerkers wat dieselfde werk verrig 

het.38o 

4.5 Paternalisme 

'Die Afrikaner beskou homself as voog van die naturel. ' 381 In hierdie sin is die wese van baie boere se 

gesindheid teenoor hul werkers opgesluit. Die boer het sy werkers as 'kinders' gesien vir wie hy 

verantwoordelik was, maar aan die ander kant het hy as paterfamilias feitlik absolute gesag oor sy werkers 

gehad. In 1954 word die verhouding as volg beskryf: 'Die boer sal 'n arbeider 'n opstopper gee ashy sy 

werk verbrou, maar as hy of sy vrou of sy kinders siek word, sal die boer en sy vrou van enige koste of 

moeite getroos om te help'. 382 Die boer het horn aangematig om die plaaswerker met die vuis by te dam 

vir onbevredigende werk, maar dit is deur sy sorg in tye van siekte geregverdig. 

Die plaaswerker was op feitlik elke lewensterrein van die boer afhanklik. Kontantlone was gering en soms 

heeltemal afwesig. Vergoeding het hoofsaaklik in natura geskied. Die plaaswerker was dus vir 

huisvesting, kos en klere, mediese versorging, 'n stuk grond om te bewerk, saad om te plant, 'n skool vir 
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kinders en vir vervoer van die hoer afhanklik.383 Hierdie toestand het plaaswerkers in 'n kinderlik

afhanklike posisie gehou. Indien die hoer nie met die plaaswerker tevrede was nie, kon van hierdie 

voorregte (wat in werklikheid regte was, omdat dit deur gewoontereg deel van die plaasarbeider se karige 

loon uitgemaak het) van die plaaswerker weerhou word.384 Die vrou en kinders van 'n plaaswerker moes 

ook outomaties tot beskikking van die hoer wees. 

Patemalisme kan gesien word as 'n vorm van 'geweld' waardeur werkers as gevolg van hul kinderlik

afhanklike posisie tot onderdanigheid teenoor die werkgewer gedwing word. Geskenke, ook nie-tasbare 

geskenke, soos hulp tydens siekte, is gebruik om superioriteit te bewys. Indien daar nie 'n 'weder

geskenk' kon wees nie, het die ontvanger 'n ewigdurende 'verpligting' teenoor die gewer gehad. Die gee 

van 'n geskenk is 'n manier om die ontvanger se inskiklikheid en onderdanigheid te koop.385 

In die 1980's het boere in die Wes-Kaap 'n probleem ondervind om genoeg kleurlingwerkers as arbeiders 

te kry.386 'n Vorm van plaasbestuur wat gebaseer was op samewerking eerder as dwang, waar die 

plaaswerker sy eie belange met die van die plaas (in plaas van die hoer) vereenselwig het, is met behulp 

van die Landelike Stigting ge'implementeer.387 In ooreenstemming met die beleid dat verbeterde werks

en verblyfsomstandighede tot hoer produktiwiteit behoort te lei, is plaaswerkers se woonkwartiere 

opgegradeer, opleidingsprogramme is aangebied en die 'total institution' was nie meer so geslote as 

voorheen nie. Die nuwe beleid kan as 'n vorm van 'neo-patemalisme' gesien word, aangesien die 

plaaswerker steeds in 'n ondergeskikte posisie was en outoriteit steeds by die hoer berus het.388 
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4.6 (;e\Veld 

Soos hierbo aangedui, is patemalisme gebruik om aanrandings op werkers te regverdig. Volgens die 

redenasie is die werker soos 'n 'stout kind' wat getugtig moet word. Aanrandings op plaaswerkers is ook 

geregverdig deur voor te hou dat die boer verantwoordelik is vir dissipline en orde op die plaas en omdat 

die plaas ver is van die naaste polisie en landdroskantore, is die boer genoodsaak om werkers self te straf. 

Hierdie argument, wat namens 'n boer wat sy werkers aangerand het in S v Collett389 aangevoer is, is nie 

deur die hof aanvaar nie. 

Aangesien boere en polisiemanne aan dieselfde kultuurgroep behoort het en dus simpatie met mekaar 

gehad het, het plaaswerkers nie maklik 'n klag teen hulle werkgewers gele nie.390 Werkers het die vrees 

gehad dat hulle geviktimiseer kon word en hulle werk sou verloor as hulle kla. Werkers het die polisie nog 

meer gevrees as die hoer en as hulle voor 'n keuse gestel is oor wie hulle moes straf by wangedrag, het 

hulle gewoonlik gekies dat die werkgewer self die straf moes uitdeel. 391 Hierdie toestand het die 

magsposisie van die werkgewer versterk. Voor die howe was die plaaswerker ook in 'n ongelyke posisie: 

' ... omrede Blanke open bare mening onder invloed waarvan polisie en magistrate onvermydelik moet 

verkeer, geneig is om aan te neem <lat die Nature! in die ongelyk moet wees en omrede die Nature! dit 

moeilik vind om teenoor Blanke getuienis sy verklaring te bewys. ' 392 

Die mees kommerwekkende aspek van aanranding op plaaswerkers is dat boere dit as normale praktyk 

gesien het, as deel van hulle patemalistiese reg en dat werkers dit gelate aanvaar het.393 Die afstand van 

plase vanaf die dorpe en die gebrek aan vervoer was 'n verdere probleem vir plaaswerkers met die le van 

klagtes teen hulle werkgewers. 394 
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Geweld teen plaaswerkers het slae met sambokke, swepe en tuinslange ingesluit.395 Vroue en kinders was 

ook onderw9Fpe aan fisieke geweld.396 

Behalwe vir die vemedering en psigiese skade was die gevolg van hierdie aanrandings dat plaaswerkers 

vermink is en soms gesterf het. 397 Straf wat aan boere opgele is vir vergrype teen werkers was in baie 

gevalle nie proporsioneel tot die misdaad nie.398 

4. 7 Die dopstelsel 

Drank is vroeg reeds, veral op Bolandse wynplase, aan plaaswerkers as deel van hulle loon verskaf. 399 Die 

gebruik het gelei tot alkohol-afhanklikheid wat werkers aan plase gebind het en tot gesinsgeweld, swak 

gesondheid, swak werkverrigting, misdaad en so ms tot ontslag deur die self de boer wat die afhanklikheid 

in die eerste plek gevestig het. 400 

Boere het ter verdediging van die stelsel aangevoer dat deur die kwota 'dop' deur die dag te versprei, dit 

nie tot nadeel van werkers was nie, maar dat dit slegs 'verfrissend' was. Drank is veral in tye van harde 

fisiese ins panning verskaf. Boere het aangevoer dat plaaswerkers skadelike konkoksies sou drink as drank 

nie aan hulle verskaf word nie en dat 'n vermeerdering in die kontantloon groter drankmisbruik in die hand 

sou werk.401 Dit wil voorkom asof boere die werkers permanent onder verdowing wou hou sodat hulle 

inskiklik sou wees. Plaaswerkers se gevolglike drankverslaafdheid en gepaarde swak werkverrigting is 
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dan boonop gebruik om lae lone te regverdig. 

Deur die Drankwet No 30 van 1928 is gepoog om die hoeveelhede wyn wat aan werkers in die Kaap 

verskaf word tot 1 Yi pint per dag te beperk. In 194 5 was die maksimum hoeveelheid drank wat wettig aan 

'n werker verskaf kon word 1,5 pinte, in plaas van 2 kwarte ( dit wil se 3 bottels) wat voorheen die 

daaglikse kwota was. Die beperkings is egter nie afgedwing nie.402 

Die dopstelsel was nie net beperk tot wynplase in die Kaap nie. By 'n konferensie in 1957 het Transvaalse 

boere erken dat hulle die stelsel gebruik om 'n stabiele arbeidskorps te bevorder.403 Sedert 1963 was dit 

onwettig vir boere om drank aan plaaswerkers as deel van hulle loon te verskaf.404 Dit was egter nie 

onwettig om gratis drank te verskaf, of drank aan werkers te verkoop nie. Die drank wat so 'verkoop' is, 

is aan die einde van die week van die werker se loon afgetrek. Hierdie gebruik het veroorsaak dat die 

'dopstelsel' nog kon voortgaan onder die dekmantel dat werkers die drank koop. Die probleem vir werkers 

was nou vererger omdat hulle drank op skuld gekoop het. Die skuld is van hulle loon af getrek en hulle het 

baie min kontant vir lewensnoodsaaklikhede oorgehou. Drank kon na 1963 selfs aan 18-jariges verskaf 

word, terwyl werkers voor die tyd 21 jaar oud moes wees.405 

In 'n studie in 1969 is bevind dat wyn naas behuising, krag, water en hout die grootste deel van 

plaaswerkers in Wes-Kaapland se in natura-vergoeding uitmaak.406 

Die Erika Theron-kommissiehet met betrekking tot die verskaffing van drank aan plaaswerkers, aanbeveel 

dat boere verkieslik nie op gereelde grondslag drank aan hul kleurlingwerkers moet verskaf nie en dat die 

Kaaplandse Landbou-Unie versoek moet word om oorweging daaraan te skenk om minstens die reel neer 

te le dat geen drank voor of tydens die werkdag aan Kleurlingwerknemers verskaf mag word nie. 407 Die 
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aanbeveling is versigtig bewoord, moontlik om landbouwerkgewers nie te antagoniseer nie. Die versoek 

aan die Landbou-Unie, wat 'n vereniging vir werkgewers is wat juis drank vir doeleindes van 'n 

onderdanige arbeidsmag verskaf het, sou waarskynlik futiel wees. 

Die dopstelsel is al beskryf as 'health destroying and soul destroying'. Die stelsel 'undermines the moral 

and slowly but surely reduces the labourer to a degenerate .. some employers are not averse to this, because 

such people can more readily be kept at or near the poverty date line and in comparative serfdom' .408 

Op 45 is werkers volgens boere nutteloos, omdat hulle gesondheid so verswak is deur drank dat hulle nie 

meer kan werk nie. Lae lone, swak behuising, ondervoeding, die gebrek aan ontspanningsfasiliteite, lang 

werkure, harde fisiese arbeid, hongerlone en min hoop op 'n beter lewe weens beperkinge op 

beroepsmobiliteit, maak die 'dop' aanloklik, omdat dit tydelike ontvlugting hied. So word die reeds 

onbevredigende sosio-ekonomiese omstandighede van werkers en hulle gesinne vererger.409 Kinders op 

plase word groot in 'n atmosfeer waar daar nie aan dronkenskap 'n stigma kleef nie en dit as normaal 

aanvaar word dat volwassenes oor naweke dronk sal wees. Die kringloop van alkholisme word so 

voortgesit. 

Die nalatenskap van die dopstelsel sal nie gou uitgewis word nie. Die stelsel is een van die vemaamste 

oorsake vir die alkohol-verslawing van geslag op geslag plaaswerkers en hul afstammelinge in die Wes

Kaap. 

4.8 Die plaas as geslote instelling410 

Die geografiese verspreidheid van plase was instrumenteel daartoe dat plase as geslote instellings 

ontwikkel het. Werkers moes op plase bly omdat dit te ver was om elke dag vanaf die dorp na die plaas 

te gaan om te werk. Omdat werkers op plase gehuisves is, het die hoer as eienaar van die grond ook 
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seggenskap oor talle aspekte van plaaswerkers se lewe verkry. Die boer het besluit watter tipe huisvesting 

verskaf word en of daar 'n skool vir kinders opgerig sou word of nie. Die boer het seggenskap gehad oor 

die besoekers van arbeiders en kon ongewenste besoekers met behulp van die Wet op Oortreding411 deur 

die polisie van die plaas laat verwyder. Hierdie mag van die boer het werkers enige reg op vryheid van 

assosiasie ontse en dit was 'n groot struikelblok in die weg van vakbondorganisering. Die boer kon selfs 

besluit watter tipe godsdiens sy werkers moes beoefen na gelang van die godsdiensleraar wat die boer 

bereid was om op sy grond toe te laat.412 

Die effek van die geslote instelling met die boer as onbetwiste heerser, is versterk deur die feit dat werkers 

viral hulle behoeftes van die boer afhanklik was en dat hulle lewe in al sy fasette op die plaas deurgebring 

IS. 

4.9 Behuising 

Permanente plaasarbeiders word gewoonlik op die plaas gevestig om vervoer en kostes wat daarmee 

gepaardgaan te vermy. 

Die feit dat huisvesting aan die plaaswerker se werk gekoppel is, is een van die boer se magtigste wapens. 

Uitsetting van 'n plaaswerker en sy gesin kon emstige gevolge vir hulle inhou en baie werkers sou feitlik 

enigiets verduur om 'n dak bokant hulle kop te hou.413 Die moontlikheid van verblyfvir plaaswerkers in 

dorpies naby aan plase waar hulle werk is al as 'n oplossing vir verminderde afhanklikheid en 

verblyfsekuriteit voorgestel.414 

Huisvesting was gewoonlik van 'n baie swak kwaliteit. Ruise van klei en modder, deur werkers self 
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opgerig sonder ventilasie, sanitasie, elektrisiteit oflopende water was en is steeds die norm. 415 Wetgewing 

het in die verlede sekere minimum vereistes met betrekking tot behuising neergele.416 Boere was 

hiervolgens geregtig om 'n laer standaard huisvesting as ander werkgewers te verskaf. Die regulasies is 

nooit afgedwing nie en het skynbaar min of geen effek op die praktyk gehad nie.417 

Selfs plaaslike en munisipale gesondheidsregulasies is nie ten opsigte van huisvesting op plase afgedwing 

nie. In 1980 was daar een inspekteur vir 1,4 miljoen plase en in 1979-80 is geen inspeksies uitgevoer 

nie.450 Die hoer het ook hier 100% seggenskap gehad oor die gehalte en grootte van huisvesting. 

4.10 Lone 

Plaaswerkers was uitgesluit van loonreelende maatreels.500 Die gemeenregtelike dienskontrak was 

bepalend vir plaaswerkers se lone. Uitsluiting uit wetgewing met betrekking tot kollektiewe bedinging501 

het tot gevolg gehad <lat plaaswerkers baie min, indien enige bedingingsmag gehad het. Lae lone was 'n 

manier om werkers aan plase te bind. Al was hulle omstandighede haglik, moes hulle bly, omdat hulle 

nie die fondse gehad het om hul elders te vestig nie. Wette wat bewegingsvryheid gekortwiek het,502 het 

plaaswerkers se 'markwaarde' verminder. Lae lone het die gevolg gehad <lat plaaswerkers by die hoer 

moes leen om te oorleef en op skuld moes koop by die plaaswinkeltjie wat die hoer aangehou het. So het 

werkers in 'n skuldstrik beland waarvan hulle nooit kon ontkom nie en was hulle op die manier aan die 

werkgewer gebonde omdat hy hulle nie sou laat gaan as hulle skuld nie afbetaal was nie. Daar was selfs 
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die gebruik om die skuld van 'n werker agterop sy pas aan te teken.503 

In natura-vergoeding het behalwe vir huisvesting, brandhout en wyn, hoofsaaklik uit mieliemeel 

bestaan.504 Die verskaffing van in natura-vergoeding is dikwels gebruik as 'n verskoning vir lae lone 

omdat dit oorskat is en gesien is as voorregte in plaas van regte. 505 Die regering se landbousensus van 

1985 het aangetoon <lat die nasionale maandelikse loon vir plaaswerkers R87 was, <lit wil se 18% van die 

gemiddelde loon van nywerheidswerkers.506 Lae lone van plaaswerkers het swak gesondheid weens 'n 

ontoereikende dieet veroorsaak. Ondervoeding het aanleiding gegee tot 'n hoe persentasie kindersterftes 

en tuberkulose. 507 

Lae lone het ook tot gevolg gehad <lat die lot van plaaswerkers nie deur vakbonde aangespreek kon word 

nie, omdat daar nie geld vir vakbondlidmaatskap was nie. 

4.11 Slot 

Uit die voorafgaande bespreking blyk <lit <lat in plaas daarvan <lat die persoonlike werkgewer-werknemer 

verhouding op plase beskerming aan plaaswerkers gebied het, het boere in baie gevalle die mag wat die 

plaas as geslote instelling aan hulle gegee het misbruik om 'n gevange arbeidsmag te verseker. 

5. VAKBONDE VIR PLAASWERKERS 

5 .1 Inleiding 

Plaaswerkers was uitgesluit van wetgewing met betrekking tot kollektiewe bedinging en alhoewel 
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vakbonde vir plaaswerkers nie verbied was nie, kon plaaswerkers nie van die strukture vir kollektiewe 

bedinging gebruik maak nie. Kollektiewe ooreenkomste sou nie afdwingbaar wees nie en plaaswerkers 

was ook nie teen viktimisasie beskerm nie. Hulle het nie die vryheid van assosiasie en die reg op 

kollektiewe bedinging geniet nie en dit het tot gevolg gehad dat plaaswerkers vasgevang was in 'n situasie 

van gedwonge arbeid waaruit hulle nie kon ontsnap nie. 

5.2 Struikelblokke in die weg van vakbond-organisering 

Die probleme van plaaswerkers met kollektiewe bedinging is veroorsaak deur patemalisme, 'n lae 

geletterdheidspeil,gebrek aan fondse vir vakbondorganisering weens lae lone, die verspreidheid van plase, 

die antagonisme van boere teenoor vakbondorganiseerders en die feit dat boere toegang vir 

vakbondorganiseerders kon weier.508 Plaaswerkers se vrees vir uitsetting en viktimisasie asook die 

onderdanigheid wat deel uitmaak van landbou-erfenis, het 'n rol gespeel by plaaswerkers se traagheid om 

by vakbonde aan te sluit. Boere het geargumenteer dat kollektiewe bedinging nie noodsaaklik is nie, 

omdat die gemenereg en die persoonlike verhouding tussen boer en plaaswerkers genoegsame beskerming 

aan plaaswerkers verleen. Die rustigheid op plase in teenstelling met die onrus in die nywerheidsektor is 

deur boere beklemtoon. Voorvalle van onrus op plase is afgemaak as agitators wat plaaswerkers 

opstook. 509 

Plaaswerkers is nie soos antler swart werkers na die verslag van die Wiehahn-kommissie deur die regering 

ingesluit by arbeidswetgewing wat strukture vir kollektiewe bedinging daargestel het nie. Die regering 

het tot so laat as 1988 by monde van die Minister van Landbou, Greyling Wentzel, gese dat hy nie glo dat 

swart vakbonde op Suid-Afrikaanse plase sal werk nie.510 

5.3 Die Industrial and Commercial Workers Union of Africa 

Nieteenstaande struikelblokke het die Industrial and Commercial Workers Union of Africa (ICU) onder 
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leiding van Clemens Kadalie daarin geslaag om plaaswerkers suksesvol te organiseer. Die organisasie is 

aanvanklik vir dokwerkers in Kaapstad gestig en is later uitgebrei om plaaswerkers te organiseer.511 

Die hoofdoelstellings van die ICU512 is in 1920 as volg geformuleer: 'To promote and regulate the 

condition of work on the farms and to promote the general and material welfare of the members engaged 

in agricultural pursuits and to help them to obtain a living wage and reasonable contracts and to do all 

possible to afford members evicted from farms protection. ' 513 

Die ICU het suksesse met looneise behaal, soos in 1925 in Bloemfontein toe wolboere die minimum 

maandelikse loon op £1 vasgestel het na protesaksies van die ICU.514 Gedurende 192711928 het die ICU 

reeds aanspraak gemaak op 'n ledetal van 100,000.515 Die oorgrote meerderheid van die ledetal het van 

die platteland gekom en 'n groot deel van die lede was plaaswerkers. Gedurende hierdie jare het die ICU 

sy hoogtepunt beleef. 

Die rede vir die fenomenale groei van die ICU gedurende hierdie jare was onder andere te danke daaraan 

dat die politieke klimaat in 1924 tot groot nadeel van swartes begin verander het. Die Pakt-regering, 'n 

alliansie tussen die Nasionale Party en die Arbeidersparty het die regering oorgeneem van die verslane 

Suid-Afrikaanse Party, wat sterk bande met die mynmaatskappye en die Britse Ryk gehad het. Die 

Nasionale Party was die politieke tuiste vir baie armblankes en blanke kleinboere. Die Nasionale Party 

het Afrikaner Nasionalisme aangewakker en blankes is deur die regering op talle terreine bevoordeel.516 

Ironies genoeg het Kadalie aanvanklik die Pakt-regering gesteun omdat hy sy hoop daarop gevestig het 
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<lat die Arbeidersparty na arbeiders se belange sou omsien en 'n sosialistiese bestel sou meebring.517 Dit 

was gou duidelik <lat die Nasionale Party die swakker Arbeidersparty oorheers bet. Die Pakt-regering bet 

werkreservering toegepas deur middel van die 'civilized labour policy' waarvolgens sekere poste nie deur 

swartes beklee kon word nie.518 Die Nywerheidsversoeningswet van 1924 bet swart werkers uitgesluit van 

die beskerming wat die Wet aan wit werkers verleen bet. Landbouwerkers is eksplisiet uit die Loonwet 

van 1925 uitgesluit. 

Alhoewel apartheid nie 'n uitvindsel van die Pakt-regering was nie,519 het die regering apartheid tot sy 

logiese uiteinde gevoer deur segregasie op politieke, ekonomiese en sosiale gebied te bewerkstellig. 

Hierdie ontwikkeling bet 'n groot impak op die ICU gehad. Plaaswerkers was nou onder groot druk en 

bet by die vakbond aangesluit om hulle saak te help besleg. 520 Die beweging het verander van 'n vakbond 

wat in Kaapland gebaseer was tot 'n nasionale bevrydingsbeweging wat wit oorheersing beveg bet en oor 

die hele Suid-Afrika gewerk bet. Die 'London Times' bet in Augustus 1926 as volg berig: 'When the 

movement was confined to the towns, comparatively little notice was taken of it. With its spread among 

farm labourers it caused a great stir. ' 521 

Die Naturelle Grondwet van 1913 wat swartes se regte op grond beperk bet, het plaaswerkers gegrief 

omdat hulle die grond as hulle s'n beskou bet en hulle bet in groot getalle by die ICU aangesluit in die hoop 

om die grond te herwin. Toegang tot grond was hulle dringendste behoefte. Hoer lone en beter 

werksomstandighede was nie so 'n hoe prioriteit nie.522 

Die ICU bet geld vir regsgedinge verskaf en het aansien gewen met elke saak waarin 'n uitspraak ten 
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gunste van swart werkers gelewer is.523 Die reg was voorheen meestal deur swart persone gesien as 'n 

instrument wat deur blankes gebruik kon word om hul heerskappy te bevestig. Daar was klein 

oorwinnings soos 'n paar uitsprake van die Natalse Hooggeregshof waardeur die impak van paswette 

verminder is. Die hofhet beveel dat persone wat onder die wette uitgesit word, 'n maand kennis moes kry. 

Huurarbeiders moes toegelaat word om op plase te bly tot hulle klaar geoes het.524 Hulle besittings is ook 

deur die uitspraak beskerm.525 'n Boer kon 'n vonnis van 'n boete gelyk aan sy jaarlikse inkomste opgele 

word vir onwettige uitsetting. 526 

In Oktober 1927 het die regering 'n verbod op die samekoms van meer as tien persone in reserwes en 

sendinglokasies geplaas. Die ICU is negatief hierdeur geraak, omdat hulle vergaderings in die gebiede 

gekortwiek is. Die Hooggeregshofhet die verbod in die middel van 1928 vir vier maande opgehef, 527 maar 

teen hierdie tyd was die ICU reeds aan die taan, hoofsaaklik as gevolg van onenigheid in die leierskorps.528 

Kadalie self som die rede vir die beweging se kortstondige sukses as volg op: 'The ICU would never have 

flourished easily in the country if economic hardships of the non-Europeans had been satisfactorily 

redressed by the power that be.' 529 

5.4 Vakbonde vir plaaswerkers mi die val van die Industrial and Commercial Workers Union 

Na die ineenstorting van die ICU kon plaaswerkers nooit weer op so 'n groot skaal georganiseer word nie 

en vir drie dekades het daar feitlik geen organisering van plaaswerkers plaasgevind nie. 

Die Farm Plantation and Allied Workers Union, wat 'n filiaal van SACTU (South African Congress of 
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Trade Unions) was, het begin om plaaswerkers in die laat 1950's te organiseer. Die vakbond het in 1963/4 

verdwyn as gevolg van onderdrukking van politieke organisasies en vakbonde deur die regering. 530 In 

1959 het die Congress Alliance, 'n koalisie wat onder die leiding van die ANC gestaan het en waarvan 

SACTU deel was, 'n boikot georganiseerteen die koop van aartappels wat in die Bethal-distrik met behulp 

van gevangenesarbeid geproduseer is. Die Regering is deur die optrede gedwing om die 

gevangenesarbeidstelsel wat reeds hierbo bespreek is, te hersien.531 SACTU het ook beperkte sukses in 

die laat 1950's en 1960's gehad met die organisering van plaaswerkers in die Piet Retief-omgewing. 532 

Gedurende die sestiger en sewentigerjare was daar ge'isoleerde gevalle van stakings en 'opstand' soos 

drostery en die verbranding van oeste. Die aksies was nie oor 'n wye gebied georganiseer nie en het nie 

veel impak gehad nie.533 Onderdrukkende reaksies van die regering en vyandiggesindheid van boere het 

<lit 'n bykans onmoontlike taak gemaak om plaaswerkers te organiseer.534 

Stakings het in die tagtigerjare het meestal voorgekom op plase wat deur maatskappye beheer is, naby 

stedelike gebiede waar dit makliker was om werkers te organiseer as op klein, afgelee plase. Dikwels is 

al die werkers afgedank en die polisie ingeroep om die orde te bewaar. Daar is gevalle gerapporteer waar 

die polisie met wreedheid teenoor die stakers, waarvan party onder 15 jaar oud was, opgetree het.535 

Stakers is in sommige gevalle deur boere uit hulle huise gesit en kontrakwerkers se dienste is beeindig. 536 

Die meeste van bogenoemde stakings is gereel deur die Food and Canning Workers Union en die African 

Food and Canning Workers Union wat met ander vakbonde saamgesmelt het om in 1986 die Food and 

Allied Workers Union (FA WU) te vorm. Hierdie vakbond was die enigste met 'n beduidende ledetal op 

die platteland en is later by die Congress of South African Trade Unions (COSA TU) 'n oorkoepelende 
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vakbondfederasie wat hoofsaaklik vir nyw~rheidswerkers voorsiening gemaak het, geaffilieer. 537 FA WU 

het op plase wat aan intemasionale maatskappye behoort, begin organiseer. Hierdie maatskappye het op 

daardie stadium 'n organisasiestruktuur gehad wat nie antagonisties teenoor vakbonde was nie, wat dit 

makliker gemaak het om daar te organiseer as op kleiner individuele plase met 'n paar werkers en 'n 

antagonistiese werkgewer. 538 

FA WU het reeds in 1990 wye steun op plase veral in die Wes-Kaap gehad, alhoewel dit aanvanklik 

gekonsentreer het op werkers in die voedsel-prosesseringsbedryf. Die rede waarom daar in die Wes-Kaap 

sukses behaal is, is dat die plaaswerkers daar meestal kleurlinge was wat aan geregistreerde vakbonde kon 

behoort, terwyl swart werkers die reg eers in die tagtigerjare verkry het.539 

'n Hele aantal vakbonde was gedurende die l 980's onder plaaswerkers bedrywig:540 

• Die Paper, Wood and Allied Union het plantasie- en suikerplantasiewerkers vanaf 1980 met 'n 

beperkte mate van sukses georganiseer. Die vakbond het meestal in plantasies wat behoort het 

aan Sappi en Mondi, gewerk. 

• Die National Union of Farmworkers (NUF) wat 'n filiaal is van die National Council of Trade 

Unions (NACTU), het hulle veral toegespits op pluimveeplase en plase wat aan Anglo American 

behoort. 

• Die Orange Vaal General Workers Union (OVGWU) het op die Soetvelde, plase op die hoeveld 

wat aan Anglo American behoort en ook in 'n kleiner mate op privaatplase georganiseer. 

• Die South African Allied Workers Union van Natal het veral plaaswerkers op suikerplantasies 

georgan1seer. 

• Die National Federation of Workers, 'n filiaal van COSATU, het ook lede op die Natalse suiker

en houtplantasies gehad. 

• Die National Union ofF orestry and Allied Industries' Employees se lede het op plantasies in Oos

Transvaal gewerk. 
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• Die National Union of Farm and Agricultural Workers of South Africa is 'n filiaal van COSATU 

en is in Maart 1988 van stapel gestuur. Die organisasie het veral in die Brits-Tzaneen-area 

gewerk. 

Die United Workers Union of South Africa (UWUSA) het bande met lnkatha gehad en het op plase in 

Natal georganiseer, dikwels met goedkeuring van die boere. Die vakbond het goeie bande met die Natalse 

Landbou-unie opgebou en selfs werkers aan boere verskaf waar plaaswerkers wat aan 'n staking 

deelgeneem het, afgedank is, soos gebeur het toe lede van FA WU afgedank is na 'n staking op die Sapekoe 

teeplaas in Natal.541 

Die National Union of Farmworkers (NUF), 'n filiaal van NACTU, het ook op plase met kleiner getalle 

werkers gekonsentreer en klagtes van individuele werknemers in verband met onbillike ontslag en 

uitsetting opgeneem. Teen 1988 het hulle reeds 'n erkenningsooreenkoms met 'n multinasionale firma, 

H M Leer, 'n katoenfabriek in Oos-Transvaal en die varsproduktemark in Johannesburg gesluit. Hulle 

het ook gepoog om werkers van sampioen- en aspersie-plase te organiseer omdat die ondernemings 

dikwels naby dorpe en stede gelee is en in werklikheid kommersiele plase is. 

Na 1985 was daar 'n geringe toename in stakings op plase, maar die organisering van plaaswerkers, 

veral die in afgelee gebiede, het steeds problematies gebly .542 

Die vakbondleier Philip Masia het as volg kommentaar op die posisie van plaaswerkers gelewer: 'Farm 

people are forgotten people. We have to take up the issues that concern them before we can talk about 

a changed South Africa. '543 

6. AANBEVELINGS VAN KOMMISSIES VAN ONDERSOEK AANGAANDE DIE 

ARBEIDSREGTELIKE POSISIE VAN PLAASWERKERS 

V erskillende kommissies van ondersoek het aanbevelings gedoen met betrekking tot die arbeidsregtelike 
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posisie van plaaswerkers naamlik die Botha-, Wiehahn- en Riekert-kommissies asook die Nasionale 

Mannekragkommissie (NMK). Daar sal kortliks gekyk word na die aanbevelings van die kommissies en 

na die invloed wat die aanbevelings op arbeidswetgewing vir plaaswerkers gehad het. 

6.1 Die Botha-kommissie544 

Die Botha-kommissie se opdrag was om ondersoek in te stel en aanbevelings te maak met betrekking tot 

bestaande nywerheidswetgewing. Die sydigheid van die kommissie vir die belange van 

landbouwerkgewers blyk daaruit <lat die kommissie diegene wat die insluiting van plaaswerkers by 

arbeidswetgewing bepleit het, afgemaak het as 'vakverenigingverteenwoordigers of stadsbewoners wat 

blykbaar nie eerstehandse of praktiese kennis van boerderytoestande het nie.' Daarenteen is diegene wat 

sterk gekant was teen insluiting van plaaswerkers by arbeidswetgewing beskryf as 'organisasiesen persone 

met praktiese en intieme kennis van boerdery.' 545 Eersgenoemde groep was verteenwoordigers van 

werknemers en laasgenoemde groep verteenwoordigers van werkgewers. Die kommissie haal ook met 

goedkeuring die volgende paternalistiese standpunt van 'n getuie voor die kommissie aan: 'Ons Naturelle 

is swak ingelig. Agitators vertel aan hulle <lat hulle op die plase uitgebuit word. ' 546 

In die lig van die trant van die verslag, was <lit geen verrassing <lat die Botha-kommissie aanbeveel het dat 

plaaswerkers nie by enige arbeidswetgewing ingesluit word nie. Die volgende is as redes vir die 

aanbeveling aangevoer: 

• Plaaswerkers verrig deur die loop van die <lag 'n wye verskeidenheid van take, sodat <lit 

onmoontlik vir die hoer is om te bepaal of 'n plaaswerker byvoorbeeld as trekkerbestuurder of 

as algemene arbeider <liens verrig. 

• Boerderybedrywighede is van so 'n aard <lat <lit nie moontlik is om vaste ure vir werknemers neer 

te le nie. 

• Arbeidswetgewingkan nie ingestel word nie, omdat <lit onmoontlik sal wees om inspeksie te doen 

weens die groot oppervlakte en die verspreidheid van plase. 
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• Toestande verskil in so 'n mate tussen provinsies, gebiede en plase <lat <lit onmoontlik is om 

wetgewing in te voer wat die nodige elastisiteit sal he om vir hierdie verskille voorsiening te 

maak. 

6.2 Die Wiehahn-kommissie 

Die Wiehahn-kommissie547 is na 'n tydperk van arbeidsonrus, wat in 1976 'n hoogtepunt bereik het, 

aangestel om ondersoek in te stel na Suid-Afrika se arbeidswetgewende maatreels.548 Die kommissie het 

belangrike aanbevelings gemaak wat meestal deur die regering aanvaar is. 

Die belangrikste algemene aanbevelings van die kommissie behels die volgende: 

• Swart werkers moet ook vakbondregte geniet. 549 

• Werkreservering moet afgeskaf word. 550 

• Die bestaande nywerheidshof moet tot 'n nuwe nywerheidshofhervorm word.551 

• Die leerstuk van billike arbeidspraktyke moet in wetgewing beslag kry. 552 

• Wetgewing met betrekking tot veiligheid en gesondheid van werknemers moet opgeknap word. 553 

Die kommissie het ook aandag gegee aan die posisie van plaaswerkers554 en aanbeveel <lat hulle ingesluit 

moet word by die Wet op Arbeidsverhoudinge en wel om die volgende redes:555 
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• Die uitsluiting van persone in <liens van boerderybedrywighede uit arbeidswetgewing is geen 

waarborg dat hulle nie sal organiseer nie. 

• Maatskappyboerdery wen so vinnig veld dat dit moeilik is om te onderskei tussen primere en 

sekondere sektore van die ekonomie, veral omdat werkgewers wat tot dusver produkte verwerk 

en bemark het toenemend self die produkte kweek. 

• Die beginsel van vryheid van assosiasie en kollektiewe bedinging behoort na alle sektore 

uitgebrei te word. 

• Die uitsluiting van 'n kategorie van werkers wat dit in elk geval baie moeilik sal vind om te 

organiseer, het in die praktyk geen waarde nie. 

Die kommissie beskou dit as wenslik dat plaas- en huiswerkers in die werksfeer van die Loonraad ingesluit 

word. 556 In gevalle waar plaaswerkers hulleself nie kan of wil organiseer nie, behoort daar in die Loon wet 

voorsiening gemaak te word vir die reeling van aspekte van die diensverhouding tussen plaaswerkers en 

hul werkgewers. 

Die kommissie het daarop gewys dat, weens verskille tussen boerderydistrikte wat betref klimaats-, 

nywerheids-geografiese en sosio-ekonomiese toestande daar in gedagte gehou sal moet word dat strukture 

vir die reeling van die diensverhouding op 'n gedesentraliseerde basis nodig mag wees. 557 

Wat veiligheid en gesondheid betref, het die kommissie geen aanbeveling ten opsigte van plaaswerkers 

gemaak nie, maar bevind dat die Wet op Fabrieke, Masjinerie en Bouwerk van 1941 beperkend van aard 

is omdat persone wat uitgesluit is, byvoorbeeld persone wat in die handel en landbou werksaam is, aan 

dieself de gevare vir veiligheid en gesondheid blootgestel is as werkers wat by die wetgewing ingesluit is. 558 

Wat werkloosheidsversekering betref, het die kommissie bevind dat die afskaffing van die loonplafon en 

die insluiting van alle werkers by die Werkloosheidsversekeringswet van 1966 deur die 
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Werkloosheidsversekeringsraad ondersoek moes word. 559 

6.2.1 Implementering van die aanbevelings van die Wiehahn-kommissie 

Die kommissie se aanbeveling <lat swart werkers volledig ingesluit word by arbeidswetgewing is aanvaar. 

Die definisie van werknemer in Wet 28 van 1956, wat swart persone uitgesluit het, is gewysig sodat die 

uitsluiting van swart persone geskrap is.560 Swart vakbonde kon ook nou onder die Wet op 

Arbeidsverhoudinge (WAV) registreer. Die aanbeveling dat werkreservering soos bevat in artikel 7 van 

die WA V herroep word, omdat <lit inbreuk maak op die vryheid om te werk en op die vryheid van 

werkkeuse in 'n vryemarkstelsel,561 is deur die regering aanvaar en weggelaat uit 'n gewysigde WAV.562 

'n Nuwe nywerheidshofis ooreenkomstig die Wiehahn-aanbevelings ingestel om 'n goedkoper, vinniger, 

eenvoudiger proses daar te stel. Die taak van die hof was om sosiologiese, ekonomiese, politieke en 

psigologiese aspekte wat net so belangrik as regsaspekte beskou is, in berekening te bring. 

Die hof sou ook die taak he om die onbillike arbeidspraktyk-begrip te ontwikkel. Die begrip 'onbillike 

arbeidspraktyk' is deur Wet 94 van 1979 by die Wet op Arbeidsverhoudinge ingesluit en is omskryf as 

'enige arbeidspraktyk wat na die mening van die nywerheidshof 'n onbehoorlike arbeidspraktyk is. ' 563 Die 

hof moes dus die begrip ontwikkel. 

Die onbillike arbeidspraktyk-begrip het <lit vir die nywerheidshof moontlik gemaak om by die kollektiewe 

bedingingsproses wat voorheen op selfregering564 geskoei was, in te gryp en ook by die individuele 
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minder vaag was. In 1988 is veertien spesifieke onbillike arbeidspraktykte, soos uitgekristalliseer in die 
nywerheidshof se uitsprake, gelys om die begrip in 'n gewysigde Wet op Arbeidsverhoudinge te definieer. 

Barney Jordaan & Alan Rycroft Handleiding tot die Suid-Afrikaanse Arbeidsreg (1994) 120. 
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arbeidsverhouding in gevalle waar daar regmatig maar nie billik opgetree is nie. Die nuwe nywerheidshof 

is deur artikel 17 van die Wet 94 van 1979 ingestel.565 Die wending het groot voordele vir werknemers 

ingehou omdat ontslag hierna nie slegs aan regmatigheidsvereistes nie, maar ook aan billikheidsvereistes 

sou moes voldoen. Plaaswerkers wat steeds nie die beskerming van die WA V geniet het nou, moes ook 

hierdie belangrike voordeel ontbeer. 

Wat veiligheid en gesondheid betref, is daar gehoor gegee aan die kommissie se aanbevelings dat 

wetgewing hervorm moet word. Die Wet op Fabrieke-, Masjinerie- en Bouwerke No 22 van 1941 en die 

Wet op Winkels en Kantore No 75 van 1964 is herroep. Aspekte met betrekking tot veiligheid en 

gesondheid in hierdie Wette is deur die Wet op Masjinerie en Beroepsveiligheid No 6 van 1983 gereel. 

Minimum diensvoorwaardes is deur die Wet op Basiese Diensvoorwaardes No 3 van 1983 (WBDV) 

gereel. Plaaswerkers is wel ingesluit by die Wet op Masjinerie en Beroepsveiligheid, behalwe wat betref 

bepalings met betrekking tot die aanstel van veiligheidsverteenwoordigers waar daar meer as 20 arbeiders 

in diens was.566 

Die regering het nie die aanbevelings van die Wiehahn-kommissie met betrekking tot plaasarbeiders se 

insluiting by die WBDV, die WA V, die Loonwet en wetgewing met betrekking tot 

werkloosheidsversekering aanvaar nie. Plaaswerkers was van die voordele van beskermende wetgewing 

sowel as wetgewingwat kollektiewebedinginggereel het, asook die billikheidsvereiste vir arbeidspraktyke 

uitgesluit en was as gevolg daarvan in 'n nadeliger posisie as nywerheidswerkers. 

6.3 Die Riekert-kommissie567 

Die Riekert-kommissie is in 1977 net na die Wiehahn-kommissie aangestel met die opdrag om oor 

aangeleenthede in die arbeidsveld verslag te doen wat nie deur die Wiehahn-kommissie gedek was nie. 

565 

566 

567 

Vir uitsprake oor die status van die hof sien S.A. Technical Officials' Association v President of the 
Industrial Court & Others ( 1986) 6 JLJ 186 (A) en die bespreking in Barney Jordaan & Alan Rycroft Suid
Afrikaanse Arbeidsreg 265 asook JD vd Vyver 'Die Nywerheidshof 1981 2(2) ILJ 159 ev. 

Hierdie 'toegewing' was nie van groot waarde vir plaaswerkers nie omdat daar op baie plase minder as 20 
arbeiders werksaam was. 

Kommissie van Ondersoek na Wetgewing rakende die benutting van Mannekrag (Uitgesonder die 
Wetgewing geadministreer deur die Departement van Arbeid en Mynwese )(Riekert-kommissie )RP 32/ 1979 
Pretoria: Staatsdrukker. 
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Die volgende aanbevelings van die kommissie het die posisie van plaaswerkers geraak: 

• Hoofstuk IV van die Ontwikkeling Trust en Grondwet No 18 van 1936 moet herroep word, omdat 

die huurarbeid- en deelsaai-ooreenkomste uitgedien is.568 

• Bejaarde plaaswerkers moes toegelaat word om met blote toestemming van die eienaar in plaas 

van met toestemming van die Bantoesakekommissaris, op plase aan te bly. 

• Arbeidsbeheerrade moes afgeskaf word. 

• Arbeidsburo' s moes strenger beheer oor toegang na stede toepas. 

Die regering het die meeste van die aanbevelings aanvaar. Die afskaffing van hoofstuk IV van Wet 18 van 

1936 wat huurarbeid-ooreenkomste verbied het, het nie verligting vir plaasarbeiders gebring nie, omdat 

verskeie ander wette gegeld het wat selfs meer gepas was om plaasarbeiders in 'n vasgekeerde posisie te 

hou. Plaaswerkers kon steeds 'verwyder' en 'gerepatrieer' word deur die Wet op Oortreding No 6 van 

1959, die Wet op Voorkoming van Onregmatige Plakkery No 52 van 1951 en die Swartes (Stadsgebiede) 

Konsolidasiewet No 25 van 1945, om maar enkele wette te noem. Die kommissie se poging om die 

verskeidenheid wette wat segregasie en gedwonge arbeid bewerkstellig het te koordineer, toon in watter 

doolhof van wetgewing die apartheidsregering beland het. Die aanbeveling met betrekking tot die 

afskaffing van beheermaatreels oor plaasarbeiders en potensiele plaasarbeiders soos vervat in Hoofstuk 

IV van Wet 18 van 1936 en die regering se aanvaarding van die aanbeveling dui daarop dat boere nie meer 

'n arbeidstekort op plase gehad het nie. Die beheermaatreels kon nou afgeskaf word. Plaaswerkers kon 

nerens heen 'ontsnap' nie. Die tuislande was oorbevolk en instromingsbeheer na stede is deur die Riekert

kommissie strenger gemaak, soos hierondergesien sal word. Daarwas nou oorgenoeg vasgekeerde arbeid. 

Die Riekert-kommissie moes aanbevelings doen om plofbare situasies m stede te ontlont. 

Instromingsbeheer is om die rede behou en verskerp. Dit is nou net 'repatriasie' genoem in plaas van die 

verwydering van 'ledige en ongewensde' persone.569 

Groter vryheid is na aanleiding van aanbevelings van die Riekert-kommissie aan swartes met artikel 10 

568 

569 

Die Kommissie laat die indruk dat die stelsel nie meer bestaan nie omdat dit deur wetgewing afgeskaf is. 
Daar is volop getuienis dat die plakkerdiensbodestelsel (of huurarbeidstelsel) nooit heeltemal deur die 
regering uitgeroei kon word nie. Die Wet op Grondhervorming (Huurarbeiders) No 3 van 1996 sou 
andersins geen bestaansreg gehad het nie. 

C Cooper & L Ensor 'Summary of the Riekert Report' (1979) 5 (4) SALB 7 op 32. 
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regte570 gegee, maar strenger beheer deur arbeidsburo' s is ten opsigte van trekwerkers voorgestel om die 

werkloosheidsprobleem in die stad op te los. Plaaswerkers het as gevolg van die maatreels nog minder 

geleentheid gehad om toegang tot die stad en dus tot beter werksgeleenthede te verkry as voor die Riekert

verslag, omdat strawwe teen werkgewers wat 'onwettiges' in <liens geneem het, strenger afgedwing is.571 

6.4 Die Nasionale Mannekragkommissie 

In die witskrif wat op die Wiehahn-kommissie se aanbevelings gevolg het, het die regering verklaar <lat 

'die intieme en lank gevestigde persoonlike verhouding' tussen boere en werkers in die meeste vertakkinge 

van die landbou, die wye geografiese verspreiding van die werkerskorps in die landbou, die gebrek aan 

effektiewe kommunikasiemiddele en die lang afstande wat betrokke is, <lit moeilik sal maak om 

landbouwerkers te organiseer. Die regering 'sou verkies om met al die partye oorleg te pleeg voordat 'n 

besluit in verband met hierdie aangeleentheid geneem word'. 572 

Hierdie beoogde 'oorlegpleging' was die aanleiding Vlf die opdrag aan die nuwe Nasionale 

Mannekragkommissie (NMK) om in 1982 ondersoek na arbeidswetgewing vir plaaswerkers en 

huiswerkers in te stel. 

Die kommissie se verslag573 is in 1984 voltooi, maar <lit is nooit bekend gemaak nie. Die enigste afleiding 

wat hieruit gemaak kan word, is <lat landbouwerkgewers nie ten gunste van die verslag was nie en <lat <lit 

weens hul sterk politieke posisie teruggehou is. 574 

Die aanbevelings in hierdie sogenaamde 'geheime verslag' wat eers na die publisering van die tweede 

NMK-verslag met betrekking tot plaaswerkers se insluiting by arbeidswetgewing in 1991 bekom kon 

570 

571 

572 

573 

574 

Artikel I 0 van die Swartes Stadsgebiede Konsolidasiewet No 25 van 1945 het verblyfregte in stede verleen 
aan swartes wat aan sekere vereistes voldoen het. 

C Cooper & L Ensor 'Summary of the Riekert Report' (1979) 5 (4) SALB 7 op 27-32. 

Witskrifwat gevolg het op deel 5 van die Verslag van die Wiehahn-kommissie, opgeneem in NE Wiehahn 
Die Volledige Wiehahn-Verslag Johannesburg: Lex Patria (1982) 683. 

Verslag van die Naisonale Mannekragkommissie oor 'n Ondersoek na moontlike maatreels om die 
Diensvoorwaardes van Plaaswerkers en Huishoudelike Werkers in die Republiek van Suid-Afrika te reel RP 
76/1985, Pretoria: Staatsdrukker ( 1985). 

J Baskin 'Farm Workers and the National Manpower Commission' (1982) 8 (2) SALB 45. 
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word, lui as volg: 

• Minimum diensvoorwaardes vir plaaswerkers moet deur die Wet op Basiese Diensvoorwaardes 

gereel word. Plaaswerkers se regte kon moontlik van die van ander werkers verskil weens 

spesiale omstandighede in die landbou en moontlik in 'n aparte hoofstuk in die wet opgeneem 

word. 

• Plaaswerkers behoort by die WA V ingesluit te word aangesien daar geen fundamentele gronde 

vir uitsluiting is nie en die gronde waarop die Botha-kommissie insluiting afgekeur het op 

toepassingsprobleme en nie op beginsels gegrond was nie. Insluiting sal kommunikasie tussen 

plaaswerkers en boere bewerkstellig onder andere deur die stigting van werkerkomitees. 

Insluiting sal ook die hantering van probleme fasiliteer, maar die insluiting moet oor 'n tydperk 

van vyf jaar in werking gestel word. 

• Die Wet op Werkloosheidsversekeringmoet in beginsel, maar nie onmiddellik nie, na die landbou 

uitgebrei word. Die toepassing van die huidige Wet hou probleme in en daarom is verdere 

ondersoek nodig. 

• Die Loonwet moet nie binne die voorsienbare toekoms op plaaswerkers van toepassing gemaak 

word nie, hoofsaaklik as gevolg van die moontlikheid van verminderde werksgeleenthede, 

verhoogde inflasie en toepassingsprobleme soos probleme om te besluit of daar 'n minimumloon 

vir die landbou in sy geheel vasgestel sou kon word, hoe die betaalvermoe van werkgewers 

vasgestel sou kon word, wat die lewenskoste is en hoe die waarde van in natura-vergoeding 

bepaal sou kon word. 575 

7. DIE LABORIA MINUUT 

COSA TU en NACTU het druk op die regering uitgeoefen om af te sien van die kontroversiele 1988-

wysigings aan die WA V en om arbeidswetgewing uit te brei om plaaswerkers, huiswerkers en 

staatsamptenare in te sluit.576 Na aanleiding van samesprekings wat hierop gevolg het, is die Laboria 

Minuut in September 1990 deur COS A TU en NACTU as verteenwoordigers van werknemers, SACCO LA 

575 

576 

Verslag van die Nasionale Mannekragkommissie oor 'n Ondersoek na moontlike maatreels om die 
Diensvoorwaardes van Plaaswerkers en Huishoude/ike Werkers in die Repub/iek van Suid-Afrika te reef RP 
76/1985 (1985) 539-543. 

P Benjamin 'Making Amends: The 1991 Labour Relations Amendment Act' (1991) 12 ILJ239. 
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as verteenwoordiger van die sakesektor en die Regering onderteken.577 Die Regering het met hierdie 

ooreenkoms wegbeweeg van die 1988 wysigings aan die WAV. Die Laboria Minuut was ook 'n 

belangrike mylpaal vir die uitbreiding van regte van plaaswerkers, aangesien COSATU en NACTU, wat 

hulle beywer het vir die insluiting van plaaswerkers by arbeidswette deur die Laboria Minuut sitting op 

die Nasionale Mannekragkommissie (NMK) verkry het.578 

Die NMK het as onderhandelingsforum gedien vir die Suid-Afrikaanse Landbou-Unie (SALU), COSATU 

en NACTU. Dit was die begin van 'n merkwaardige proses waardeur twee uiterste (politieke) pole 

bymekaar gebring is en kompromiee stuk vir stuk en nie sonder talle probleme nie, onderhandel is om 

konsensus te geniet.579 Dit was die begin van 'n era van onderhandelde arbeidswetgewing. 

Probleme is egter Vlf die vakbond-onderhandelaars geskep deurdat daar me 'n effektiewe 

plaaswerkersorganisasie was met wie hulle voor onderhandelings by die NMK kon konsulteer nie. 

COSA TU was ook nie seker <lat hulle lede in industriele sektore sou oorgaan tot stakings ten einde eise 

ten gunste van plaaswerkers te steun nie. COSA TU het by die organisasie se vierde kongres in Julie 1991 

dit as een van die organisasie se groot tekortkominge beskou <lat nie daarin geslaag kon word om 

plaaswerkers effektief te organiseer nie. 580 Die besorgdheid van COSA TU was moontlik te wyte aan die 

insig dat waar die organisasie van arbeiders swak is, die reg alleen nie veel beskerming aan werkers kan 

verleen nie.581 Die Laboria Minuut en die onderhandelinge wat daaruit voortgespruit het, het daartoe gelei 

dat plaaswerkers gedurende die 1990's geleidelik by alle arbeidswetgewing ingesluit is. Die wyse waarop 

<lit gedoen is en die gevolge vir plaaswerkers sal in hoofstukke vier, vyf en ses bespreek word. 

577 

578 

579 

580 

581 

'Minute of a Meeting between Representatives of the Working Party and the Minister of Manpower held at 
the Office of the Minister in Pretoria on 13 and 14 September 1990 (the "Laboria Minute") 1992 (13) 2 IL/ 
784. 

Die ondertekening van die dokument is moontlik gemaak deur 'n veranderde politieke klimaat wat sou lei 
tot die einde van die apartheidsregering. (D Bosch 'The NMC and labour legislation for farm workers' 
(1991) 16(2)SALB5l.) 

Paul Benjamin 'Trade Unions and Labour Law: Past and Future' (1992) 16 (6) SALB 34. 

J Baskin 'Striking Back: A History ofCOSATU Johannesburg: Ravan (1991) 453. 

P Davies & M Freedland Kahn-Freund's Labour and the Law 3de uitg (1983) 13. 
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8. SLOT 

In hierdie hoofstuk is daar gekyk na die voortsetting van 'n beleid van gedwonge arbeid wat deur blanke 

boere op swart- en kleurling plaaswerkers toegepas is. Die blanke boere het genoeg politieke mag gehad 

om die regering te bei'nvloed om hulle belange te beskerm, veral om genoegsame arbeid te verkry. In die 

proses is die belange van plaaswerkers misken. 

Die Heer- en Diensbodewette het soos in die 19de eeu 'n belangrike rol gespeel om plaaswerkers aan plase 

te bind, omdat kontrakbreuk as 'n kriminele daad gesien is wat met tronkstraf gestrafkon word. 

Swartes se reg op toegang tot grond is beperk sodat hulle nie 'n selfstandige bestaan kon maak nie. Deur 

die 1913 en 1936 Grondwette is Suid-Afrika in blanke en swart gebiede verdeel. Swartes kon slegs in die 

reservate (later tuislande) selfstandig boer. Hulle kon nie meer grond koop, huur of op deelsaai-basis in 

blanke gebiede boer nie. Die swart gebiede het uiteindelik slegs 13% van Suid-Afrika se grondgebied 

beslaan vir ± 75% van die bevolking, sodat 'n selfstandige bestaan daar onmoontlik was. Die 1936-Wet 

het talle beperkinge op huurarbeiders geplaas om te verhoed dat hulle selfstandig raak en die plase verlaat. 

Swartes se bewegingsvryheid is deur paswette beperk, onder andere deur die Swartes (Stadsgebiede) 

Konsolidasie Wet No 25 van 1945 en 'n stelsel van arbeidsburo's wat verhoed het dat plattelanders na die 

stede stroom. Regulasies wat uitgevaardig is onder die Wysigingswet op Bantoe-arbeid No 42 van 1964 

het tot gevolg gehad dat plaaswerkers wat as sulks geklassifiseer is nie, deur Bantoe-administrasierade tot 

'n antler kategorie toegelaat sou word nie en dus geen keuse ten opsigte van beroep gehad het nie. 

Plaaswerkers is moontlik die swaarste gestraf deur maatreels wat apartheid moes bewerkstellig en arbeid 

eweredig moes versprei. 

Pasoortreders en gevangenes op parool is sonder dat hulle 'n keuse gehad het na plase gestuur waar hulle 

strawwe werk onder haglike omstandighede moes doen. Boere het 'n byvoordeel as uitvloeisel van die 

paswette ontvang, omdat die gevangenes min gekos het, nie die plaas kon verlaat nie en nie kon teepraat 

nie. Hulle was volkome in die mag van die boer, sonder toesig van gevangenisowerhede. 

Plaaswerkers is van arbeidswetgewing soos die Wet op Arbeidsverhoudinge, die Wet op Basiese 

Diensvoorwaardes, die Wet op Werkloosheidsversekering en die Loonwet uitgesluit. Die gevolg was dat 
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hulle nie beskerming geniet het nie en ook nie suksesvol kollektief kon beding om hul situasie te verbeter 

me. 

Die argument van boere teen insluiting van plaasarbeiders by arbeidswetgewing was deurentyd dat die 

gemenereg en die gesonde verhouding tussen hoer en plaaswerker genoegsame beskerming aan 

plaaswerkers hied. 

Die werknemer-werkgewerverhouding op plase was egter nie sodanig dat dit beskerming aan plaaswerkers 

gebied het nie. Plaaswerkers se posisie is benadeel deur omstandighede op plase wat hulle aan die plase 

gebind het. Boere het verseker dat plaaswerkers en hulle kinders aan plase gebind word deur hulle in 'n 

ondergeskikte posisie te hou. Swak onderwys en opleiding, kinderarbeid, die uitbuiting van vroue, die 

dopstelsel, patemalisme, die plaas as geslote instelling, swak huisvesting en lae lone het plaaswerkers met 

geen altematief as plaaswerk gelaat nie. 

Faktore wat 'n gebonde arbeidsmag op plase verseker het, saam met boere se antagonisme teenoor 

vakbonde, was ook struikelblokke in die weg van vakbondorganisering. Die enigste vakbond vir 

plaaswerkers wat ooit sukses kon behaal, was die ICU. Die vakbond het egter sy hoogtepunt in die l 920's 

bereik en het in 1930 reeds begin taan. Vakbonde wat hiema gestig is om plaaswerkers te organiseer, het 

geen noemenswaardige sukses gehad nie. In die 1990's het COSATU en NACTU, vakbonde vir 

nywerheidswerkers, in onderhandelings met betrekking tot die insluiting van plaaswerkers by 

arbeidswetgewing namens plaaswerkers opgetree. Dit is deur COSA TU as 'n probleem gesien dat daar 

nie 'n verteenwoordigende liggaam vir plaaswerkers was wat tydens en voor onderhandelinge geraadpleeg 

kon word nie. 

Drie kommissies van ondersoek het aanbevelings gedoen met betrekking tot plaaswerkers. Die Botha

kommissie het aanbeveel dat hulle nie ingesluit word by arbeidswetgewing nie, terwyl die Wiehahn

kommissie aanbeveel het dat hulle wel by alle arbeidswetgewing ingesluit word. Die Riekert-kommissie 

het aanbeveel dat artikel 4 van die 1936 Naturelle Trust en Grondwet geskrap word omdat die 

huurarbeidstelsel uitgedien was. In werklikheid was daar nog groot dele van die land waar die 

huurarbeidstelsel bestaan het. Die NMK-kommissie se verslag wat na aanleiding van die Wiehahn

aanbevelings oor plaasarbeiders opgestel is, is nooit gepubliseer nie, waarskynlik as gevolg van 

teenkanting van die boerderysektor teen die aanbevelings waarin beperkte insluiting van plaaswerkers by 
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arbeidswetgewing voorgestaan is. Die Laboria Minuut van 1990 kan gesien word as 'n waterskeiding wat 

'n era van uitbreiding van arbeidswetgewing om plaaswerkers in te sluit, ingelei het. Die insluiting van 

plaaswerkers sal in hoofstukke vier, vyf en ses bespreek word, nadat plaaswerkers se gemeenregtelike 

posisie in hoofstuk drie bespreek is. 



223 

HOOFSTUK3 

DIE GEMEENREGTELIKE POSISIE VAN PLAASWERKERS IN SUID-AFRIKA 

1. INLEIDING 

Tot en met die laaste dekade van die 20ste eeu is die regte en verpligtinge van werkgewers en werknemers 

in die Suid-Afrikaanse landbousektor hoofsaaklik deur die gemenereg gereel, omdat die belangrikste 

arbeidswetgewing nie op die landbou van toepassing was nie. 

Gemenereg beteken letterlik 'die reg gemeenskaplik aan 'n bepaalde geografiese gebied en/of groep 

mense.' 1 Wanneer daar in Suid-Afrika verwys word na 'die gemenereg' word daarmee bedoel die 

Romeins-Hollandse Reg soos dit in Suid-Afrika ontvang is en deur regspraak en gewoonte uitgebou is. 

Die term gemenereg dui verder op die onderskeid tussen ongekodifiseerde reg en statutere reg wat deur 

die wetgewer neergele word. 2 

In die Suid-Afrikaanse arbeidsreg is daar ruim van statute met 'n Engelsregtelike oorsprong soos 

byvoorbeeld die 'Master and Servants' -wetgewing3 gebruik gemaak. Die Britse gemenereg ('common 

law') wat op kasuistiese wyse deur die howe uitgebou is, het egter nooit deel van die Suid-Afrikaanse 

gemenereg uitgemaak nie. 4 Die gemeemegtelikeposisie van werknemers in Suid-Afrika word hoofsaaklik 

deur die dienskontrak met sy Romeins-Hollandse inslag gereel. Die gemeemegtelike posisie van 

werknemers is van vroeg reeds deur statute aangevul en gewysig. By herroeping van hierdie statute het 

die gemenereg weer eens gegeld.5 

Weens die druk van vakbonde, invloedryke humaniste en progressiefgesinde parlementslede is daar in die 

Westerse wereld erkenning gegee aan die feit dat werknemers by sluiting van die gemeemegtelike 

2 

3 

4 

5 

L du Plessis & A du Plessis (medewerker) Inleiding tot die Reg Wynberg: Juta (1990) 16. 

L du Plessis & A du Plessis (medewerker) Inleiding tot die Reg ( 1990) 17. 

Sien hoofstuk 2 par 3.1.2. 

L du Plessis & A du Plessis (medewerker) Inleiding tot die Reg (l 990) 18. 

Na die herroeping van die Heer- en Diensbodewetgewing is die arbeidsregtelike posisie van plaaswerkers 
weer deur die gemenereg gereel. 
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dienskontrak in 'n swakker posisie as werkgewers verkeer.6 Die siening wat populer was in na-feodale 

tye, toe statusverhoudings as gevolg van industrialisasie in die slag gebly het, naamlik dat werkgewer en 

werknemer by kontraksluiting gelyke partye is, het veld verloor. Deur beskermende wetgewing en 

strukture vir kollektiewe bedinging in te stel, is daar gepoog om die ongelyke posisie tussen werkgewer 

en werknemer meer gelyk te maak. 7 

In Suid-Afrika is arbeidswetgewing vu nywerheidswerkers gedurende die 20ste eeu ingestel. 

Plaasarbeiders se posisie is egter steeds gereel deur die gemenereg en die arga'iese Heer- en 

Diensbodewette wat in die 19de eeu ingestel is en in die 20ste eeu feitlik net op plaaswerkers en 

huiswerkers van toepassing was. 8 Industriele werkers se posisie is deur die gemenereg gereel en hulle 

posisie is versterk deur beskerrnende wetgewing sowel as wetgewing wat kollektiewe bedinging gereel 

het. Plaaswerkers se posisie is ook deur die gemenereg gereel, maar hulle posisie is verswak deur die 

Heer- en Diensbodewette wat kontrakbreuk gekriminaliseer het. Die Heer- en Diensbodewette is in 197 4 

afgeskaf, maar die stap het nie vir plaaswerkers verligting gebring nie, omdat daar teen daardie tyd reeds 

ander wette was wat aan landbouwerkgewers die nodige kontrole oor plaasarbeiders verleen het.9 

Na die afskaffing van die Heer- en Diensbodewette is plaaswerkers se regsposisie weer eens deur die 

gemenereg gereel, asook deur wetgewing wat swart persone se toegang tot grond en hulle 

bewegingsvryheid beperk het. 10 In hierdie verband kan met reg gese word: 

6 

7 

8 

9 

10 

II 

'In relation to their industrial counterparts, farm workers have been prejudiced as much from 

statutory commission as statutory omission.' 11 Die gemeenregtelike posisie van plaaswerkers, 

voordat beskermende wetgewing en wetgewing met betrekkingtot kollektiewe bedinging op hulle 

Thilo Ramm 'Laissez-faire and State Protection of Workers' in Bob Hepple (red) The Making of Labour Law 
in Europe: A comparative Study of Nine Countries up to 1945 Londen: Mansell (1986) 73-82. 

Philip Selznick Law, Society and Industrial Justice Herdruk 1969 uitg New York: Russel Sage Foundation 
(1980) 122-154. 

Sien hoofstuk 2 par 3.1.4. 

C Bundy 'The Abolition of the Master and Servants Acts' (1974) 2 SALB 40. 

Voorbeelde van hierdie wetgewing is die Naturelletrust en -grondwet No 18 van 1936 en die Naturelle 
Stadsgebiedewet No 25 van 1945. 

N Haysom & C Thompson 'Labouring under the Law: South Africa's Farmworkers' (1986) 7 JLJ219. 
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van toepassing gemaak is, sal hieronder bespreek word. 

2. DIE DIENSKONTRAK AS PREROGATIEWE KONTRAK 

Die dienskontrak wat die basis is vir gemeenregtelike regte en verpligtinge binne die diensverhouding 

is geen gewone kontrak waar partye gelyke bedingingsvermoens het nie. Die werkgewer is in 'n sterker 

posisie omdat hy/sy beheer oor produksiemiddele het en omdat die werknemer die plig tot 

onderdanigheid het, wat deel vorm van die gemeenregtelik gelmpliseerde bedinge van die dienskontrak. 12 

Die werkgewer kon die werknemer gemeenregtelik feitlik na willekeur afdank met slegs die vereiste 

kennisgewing van diensbeeindiging. 

Omdat plaaswerkers meestal ongeskool is, nie oor besondere vaardighede beskik nie en dikwels nie in 

'n posisie is om kollektief te beding nie, weens uitsluiting uit kollektiewe bedingingstrukture en swak 

organisering van vakbonde op plase, kon hulle maklik vervang word. Plaaswerkers was boonop weens 

beperkende wetgewing met betrekking tot toegang tot grond en bewegingsvryheid van plaaswerk 

athanklik. Hierdeur is plaaswerkers se bedingingsvermoe verswak. Die gevolg was dat die bepaling 

van bedinge in die dienskontrak selfs tot 'n groter mate as vir industriele werknemers die prerogatief 

van die werkgewer was. 

In S v Collett13 is 'n boer van aanranding op 'n plaaswerker beskuldig. Die boer se verweer was dat die 

plaaswerker toestemming tot lyfstraf gegee het. Die hof het beslis dat die toepassing van lyfstraf deur 

'n werkgewer op 'n werknemer (die hof gebruik nog die term 'master and servant') teen die openbare 

beleid en teen die bonos mores is. Die hof wys voorts daarop dat die rol van die werkgewer by 

kontraktering dominant is en dat die werknemer in 'n ondergeskikte posisie verkeer: 'Even in the field 

of contract it has long been recognized that public policy requires that he be protected from the 

disadvantageous consequences of agreements which he may have felt obliged to enter into with his 

master, the reason being that as a servant he is not contracting on equal terms with his master. ' 14 

12 

13 

14 

Philip Selznick Law, Society and Industrial Justice (1980) 136 bespreek die 'invoer' van stilswyende 
bedinge, wat die heer-diensbodeverhouding gekenmerk het, in die dienskontrak. So het die plig van 
onderdanigheid een van die stilswyende bedinge van die dienskontrak geword. 

1978 (3) SA 206 (RA). 

1978 (3) SA 206 (RA). 
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Hierdie uitspraak van die hof kan tot groot voordeel van plaaswerkers wees. Die hof het erkenning 

gegee aan die ongelykheid van partye in die diensverhouding en die kontrak is nie op sigwaarde aanvaar 

waar dit tot nadeel van die werknemer was nie. 

3. KINDERARBEID 

Gemeenregtelik is daar geen beletsel om 'n kind bo sewe, (minimum ouderdom van toestemming), in 

diens te neem nie, solank die kontrak deur die ouer of voog namens die kind aangegaan of geratifiseer 

word. 15 Boere in Suid-Afrika het vanaf die 18de eeu onder die inboekstelsel16 van kinderarbeid gebruik 

gemaak, omdat kinders teen 'n laer loon gewerk het, minder veeleisend was en sekere tipes werk soos 

vrugte pluk, beter kon doen. 17 Swart kinders was dikwels van hul ouers verwyder weens die 

trekarbeidstelsel en moes self 'n inkomste verkry. Hulle was nie altyd onder die sorg van 'n ouer of 

voog om hulle byte staan met die aangaan van kontrakte wat vir hulle verpligtinge ingehou het nie. 

Boere het soms vereis dat die kinders van 'n plaaswerker ook op die plaas moes werk, anders sou die 

broodwinner ontslaan word en die familie uitgesit word. 18 Die gebruik was om kinders van agtjarige 

ouderdom as veewagters, touleiers en vir ligter seisoenarbeid te gebruik. 

Boere het dikwels in die voormalige tuislande kinderarbeiders op groot skaal gewerf sonder hulle ouers 

se toestemming. As die kinders eers op die plaas was, is hulle deur die paswette en hulle gebrek aan 

opleiding daar gehou. 19 Misbruike het voorgekom deurdat kontrakte gesluit is met persone wat nie 

handelingsbevoeg was nie. 20 Kinders wat plaasarbeid verrig het, was selfs in 'n ongunstiger posisie as 

volwasse plaaswerkers wanneer daar oor die bedinge van die kontrak ooreengekom moes word. 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

H Hahlo The Union of South Africa: The Development of its Laws and Constitution Londen: Stevens (l 960) 
379. 

Sien boofstuk 1par2.7.1. 

Tessa Marcus Restructuring in Commercial Agriculture in South Africa: Modernising Super-exploitation 
Amsterdam: Govan Mbeki Fund (l 986) 190. 

Gerald Kraak Breaking the Chains: labour in South Africa in the 1970's and 1980's Londen: Pluto Press 
(1993) 34. 

Gerald Kraak Breaking the Chains: labour in South Africa in the 1970's and 1980's (1993) 34. 

Kinders op plase bet nie die beskerming van 'n minimum ouderdom vir arbeid geniet nie. Die Wet op 
Basiese Diensvoorwaardes No 3 van 1983 wat 'n verbod op die arbeid van kinders onder 15 jaar ingestel 
bet, is eers in 1993 op plaaswerkers van toepassing gemaak. 
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4. FORMALITEITE VIR DIE SLUITING VAN 'N DIENSKONTRAK 

Die blote ooreenkoms tussen partye is volgens die gemenereg genoegsaam om 'n bindende dienskontrak 

daar te stel. 21 Skrif is nie 'n vereiste nie en geen ander formaliteite word vereis nie. 22 

Skrif is reeds in 1809 as vereiste vir geldige dienskontrakte deur goewemeur Caledon in sy arbeidskode 

gestel. 23 Die Heer- en Diensbodewette het skrif ook as 'n vereiste gestel vir 'n dienskontrak van langer 

as eenjaar.24 Die Wet op Naturelle-arbeid van 1911, die Naturelle Dienskontraktewet van 1932, sowel 

as die Wet op Bantoe-arbeid van 1964 het skrif as 'n vereiste gestel. 

Met die afskaffing van bogenoemde wette was plaaswerkers weer aangewese op die gemenereg met al 

die nadele verbonde aan 'n nie-skriftelike kontrak. Hierdie nadele sluit in die gebrek aan sekerheid met 

betrekking tot diensvoorwaardes en probleme met die bewys van die bestaan van stilswyende bedinge 

in die geval van 'n geskil. 25 

Die meeste kontrakte wat met plaaswerkers gesluit is, was mondelinge kontrakte. Werkgewers in die 

landbou was dikwels onwillig om geskrewe kontrakte te sluit. Redes vir hierdie onwilligheid was 

moontlik omdat boere hulleself nie wou bind ten opsigte van loon, werkure en kennisgewingtydperke 

nie, of om dit vir buitestaanders moeiliker te maak om kritiek uit te spreek, of om dit vir die werknemer 

moeliker maak om die hof te nader indien bedinge in die kontrak nie nagekom word nie.26 'n Pleidooi 

dat skriftelike kontrakte met plaaswerkers gesluit word, is gelewer by die afskaffing van die Heer- en 

Diensbodewette, wat wel skriftelike kontrakte vereis het. 27 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

H Hahlo The Union of South Africa: The Development of its Laws and Constitution (l 960) 482. 

C Norman-Scoble The Law of Master and Servant in South Africa Durban: Butterworth ( 1956) 97. 

Hoofstuk I par 2.7.1. 

C Bundy 'The Abolition of the Masters and Servants Act' (1974) 2 SALB 39. 

S R van Jaarsveld & B van Eck Kompendium van Suid-Afrikaanse Arbeidsreg 2de uitg Johannesburg: Lex 
Patria (1996) 56 n 38. 

Die Wet op Basiese Diensvoorwaardes No 3 van 1983 bevat geen verpligting tot die sluit van 'n skriftelike 
kontrak nie. Die nuwe WBDV No 75 van 1997 vereis 'n skriftelike uiteensetting van diensvoorwaardes, 
maar nie die ondertekening daarvan nie. 

Parlementslid Lloyd bet dit bepleit dat landbouwerkgewers hul werkers as 'kontrakwaardig' moet beskou. 
(Debatte van die Volksraad (28 April 1975) kolom 5064). 
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5. BESOLDIGING 

Alhoewel daar nie eenstemmigheid hieroor is nie, dui die meeste gesaghebbende bronne daarop dat die 

betaling van 'n loon as noodsaaklik vir 'n geldige gemeenregtelike dienskontrak beskou word. 28 lndien 

partye nie op 'n loon ooreengekom het nie, sal die hof aanvaar dat partye op 'n redelike bedrag 

ooreenkomstig die gebruik van die omgewing, ooreengekom het. 29 Die reel is dat daar eers 'n regsplig 

op die werkgewer rus om te betaal wanneer die werknemer die werk waarop ooreengekom is, gelewer 

het. 30 Die dienskontrak bepaal egter gewoonlik dat betaling periodiek sal geskied. Wanneer 'n 

werknemer deur vis major verhoed word om die <liens te lewer, is die werkgewer nog steeds verplig om 

die werknemer se loon te betaal. 31 

'n Werknemer wat vir growwe wangedrag ontslaan word, is steeds geregtig op betaling vir dienste wat 

reeds deur hom/haar gelewer is-dit word nie verbeur nie.32 Norman-Scoble kritiseer hierdie standpunt 

en is van mening dat die werknemer wat aan growwe wangedrag skuldig bevind word, soos in die geval 

van die werknemer wat dros, ook die gedeelte van die maand se loon wat reeds aan die werknemer 

verskuldig is, moet prysgee. 33 

Wanneer 'n werknemer dros, dit wil se geen regverdiging het om <liens te verlaat nie en daar 

onvoltooide prestasie is, verloor die werknemer die loon vir die deel van die periode waarvoor hy/sy 

reeds gewerk het. 34 Die posisie is deur juriste gekritiseer onder andere op grond daarvan dat dit 'n 

oorblyfsel van die Heer- en Diensbodewette is wat drostery as 'n kriminele oortreding hanteer het. 35 

Werknemers wat dros, sou moontlik die loon vir die tydperk wat hy/sy wel gewerk het, ooreenkomstig 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

Barney Jordaan & Alan Rycroft Handleiding tot die Suid-A.frikaanse Arbeidsreg Kenwyn: Juta (1994) 71. 

C Norman-Scoble The Law of Master and Servant in South Africa (1956) 202. 

C Norman-Scoble The Law of Master and Servant in South Africa (1956) 202. 

Van der Merwe v Colonial Government 1904 (21) SC 520. 

Spencer v Gostelow 1920 AD 617. 

C Norman-Scoble The Law of Master and Servant in South Africa (1956) 207. 

Valasek v Consolidated Frame Cotton Corporation Ltd 1983 (1) SA 694 (N) op 699. In hierdie saak was 
die werknemer wel geregtig op 'n loon vir die laaste maand voordat hy opgehou het met werk, al het hy net 
vir twee van die drie jaar gewerk wat in die kontrak bepaal is. 

J Grogan Riekert's Basic Employment Law Kenwyn: Juta (1993) 62. 
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die beginsels van onregverdige verryking kon eis. 36 

Eensydige aftrekkings word deur die gemenereg verbied. Aftrekkings by wyse van skuldvergelyking 

en toestemming is wel toelaatbaar. 37 Boere het egter dikwels bedrae vir skade wat die werknemer 

veroorsaak het van laasgenoemde se loon afgetrek. 38 InNkobesomile and Folozana v Joseph Benjamin 

Turner39 het 'n boer afirekkings van die loon van die appellante gemaak vir 'n saalkombers wat 

weggeraak het, vir die versuim van die plaaswerkers se pligte en vir die vermorsing van melk. Die hof 

het ten gunste van die appellante beslis en die werkgewer gelas om die ooreengekome loon te betaal. 

Die hof het bevind dat die boer homself nie as regter kon aanstel om die waarde van die verliese vas te 

stel nie. 

In R v van Breda 40 het 'n boer 'n som geld van die loon van 'n plaaswerker afgetrek vir skade aan 

masjinerie. Sy verweer was dat hy en die werker 'n ooreenkoms aangegaan het dat die werker £10 vir 

die skade sou betaal. Die hof het die grond vir appel vewerp: 

It is not for a master to force servants into making arrangements. They must go before a court. It 

would be a very wrong principle to admit that masters could fix compensation to be paid by their 

servant. If that were allowed we might have a servant in a perpetual state of bondage, paying off 

claims brought by his waste. 

Daar moet sekerheid oor die bedrag van die loon wees. Die vergoeding moet nie met vae terme 

aangedui word nie. Vergoeding in die vorm van 'n persentasie van die oes is deur die hof as spesifiek 

genoeg beskou. 41 

36 

37 

38 

39 

40 

41 

A A Landman 'Dealing with Desertion' (1992) 1 (7) CLL 75 op 78. 

Barney Jordaan & Alan Rycroft Hand/eiding tot die Suid-Afrikaanse Arbeidsreg ( 1994) 80. 

Die Wet op Basiese Diensvoorwaardes No 3 van 1983 verbied in artikel 19 hierdie tipe aftrekking van 
lone van werknemers. 

1870NLR2. 

1933 NR42. 

Martin v de Kock 1948 (2) SA 719 (A). 
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Sooli reeds hierbo gese, kan die loon in natura of deels in natura betaal word. 42 Dit is die gebruik op 

die meeste plase dat 'n deel van die loon in natura betaal word. Die stelsel kan egter veroorsaak dat 

daar misbruike plaasvind in die sin dat 'n lae loon geregverdig word omdat vergoeding ook in natura 

geskied en die waarde van die in natura-vergoeding dan oorskat word.43 Die tipe vergoeding hou die 

werknemer ook in 'n kinderlik-afhanklike posisie. Die loon self word as 'sakgeld' gesien, omdat die 

hoer in die lewensbehoeftes van werkers voorsien. Die werknemer se vryheid om sy/haar loon aan te 

wend, word deur in natura-vergoeding beperk. 

Op wynplase in die Wes-Kaap het die gebruik vroeg reeds posgevat dat 'n deel van die in natura

vergoeding vir werkers bestaan het uit 'n kwota drank, ('n 'dop').44 Die dop is met inval- en uitvaltyd 

aan werkers verskaf. Dit was 'n goedkoop manier vir wynboere om van hulle swakste wyn ontslae te 

raak, maar het die tragiese gevolg van drankverslawing vir die plaaswerkers in die area ingehou.45 

Plaaswerkers was nie by die Loonwet No 5 van 1957 en die wet se voorgangers ingesluit nie, hulle het 

ongeskoolde arbeid verrig, hulle is deur instromingsbeheer op plase vasgekeer en het weens die 

afwesigheid van goed georganiseerde vakbonde en uitsluiting uit kollektiewe bedingingstrukture geen 

bedingingsmag gehad nie. 46 Om hierdie redes was lone van plaaswerkers baie laag. In 'n verslag oor 

omstandighede op plase is gese dat '[t]he only limit on how low SA farm workers wages can go is 

physical starvation' .47 

42 

43 

44 

45 

46 

47 

R v Bosch I 932 EDL 235. 

In Engeland bet in natura-vergoeding in die I 9de eeu tot benadeling van werkers gelei. Werkers moes ware 
wat dee! was van hulle in natura-vergoeding verkoop om 'n kontantbedrag te verkry. In natura-vergoeding 
is dikwels deur werkgewers oorskat. Die 'Truck Acts' bet misbruike in die verband bekamp. (Sien Thilo 
Ramm 'Laissez faire and State Protection for Workers' in Bob Hepple (red) The Making of Labour Law in 
Europe (1986) 80. 

Hoofstuk 2 par 4.7. 

Catholic Institute for International Relations Fruit of the Vine: The Human Cost of South African Wine 
Londen (1989) I. 

Hoofstuk 2 par 5.2. 

'Drum' (September 1982) soos aangehaal in N Haysom & C Thomas 'Labouring under the law: South 
Africa's Farmworkers' (1986) 7 JLJ218 op 221. 
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6. WERKURE 

Die gemenereg plaas geen beperking op die aantal ure wat per dag of per week gewerk mag word nie. 

Die werkgewer en werknemer is vry om daaroor te beding.48 By gebrek aan uitdruklike bepalings is 

die gebruiklike tye van die omgewing 'n stilswyende beding van die kontrak. Die gewone aantal ure 

vir plaaswerkers was rofweg van sonsopkoms tot sonsondergang met 'n uur ruspouse vir ontbyt en 'n 

uur vir middagete.49 Werkers het gewoonlik op Saterdae korter as in die week gewerk. Vanaf ongeveer 

1950 was dit die gebruik dat daar Saterdae net halfdag gewerk word en dat daar op Sondae slegs 

noodsaaklike werk gedoen word. 50 Plaaswerkers is misbruik deurdat lang ure van harde fisiese werk 

van hul verwag is. Daar was ook nie 'n beperking op nagwerk nie en in tye van verhoogde aktiwiteit 

soos tydens lamtyd is daar tot in die nag gewerk.51 Op druiweplase is daar die afgelope jare begin om 

in die nag onder spreiligte te werk ten einde 'n beter produk te verseker. 

Wat werkspreiding betref, is daar van die plaaswerker verwag om 24 uur aan <liens te wees, aangesien 

hy/sy verplig was om <liens te lewer wanneer die werkgewer hom/haar benodig het. Hieruit blyk weer 

dat die plaas as 'n geslote instelling gefunksioneer het, waarvan daar selfs na werkure geen ontsnapping 

moontlik was nie. 52 

In die somer het die werkdag volgens gewoonte van 05:00 tot 19:00 geduur en in die winter van 07:00 

tot 17:30. Die ure het afgehang van die tyd van die jaar en die tipe boerdery wat bedryf is. In die 

somertyd kon die ruspouse tot een en 'n half uur in die middag duur.53 Oortydbetaling is selde 

toegestaan, omdat ure so buigsaam was. As oortydbetaling wel gegee is, was dit 'n baie klein bedrag 

wat as 'n vergunning beskou is, of die oortydbetaling het uit in natura-vergoeding bestaan.54 
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Barney Jordaan & Alan Rycroft Handleiding tot die Suid-Afrikaanse Arbeidsreg (1994) 59. 

Suid-Afrikaanse Instituut vir Rasseverhoudings Plaasarbeid in die Oranje-Vrystaat Johannesburg (1939) 
16. 

Margaret Roberts Labour in the Farm Economy Johannesburg: South African Institute of Race Relations 
(1959) 68-70. 

Suid-Afrikaanse Instituut vir Rasseverhoudings Plaasarbeid in die Oranje-Vrystaat (1939) 16. 

N Haysom & C Thompson 'Labouring under the Law: South Africa's Farmworkers' 1986 (7) JLJ 223. 

Margaret Roberts Labour in the Farm Economy (1959) 68-70. 

Margaret Roberts Labour in the Farm Economy (1959) 69. 
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Die volgende aanhaling uit Plaasarbeid in die Oranje-Vrystaat dui op die regverdiging wat boere 

voorgehou het vir die lang ure wat plaaswerkers gewerk het: 'Dit moet onthou word dat naturelle stadige 

werkers is, veral as hulle nie onder gedurige toesig is nie, sodat die boere heel moontlik gelyk het 

wanneer hulle beweer dat 8 of 9 uur in diens omtrent 6 uur wesenlike arbeid beteken. '55 

Ongemotiveerdheid weens lae lone en geen moontlikhede vir bevordering nie, asook wanvoeding sou 

oorsake van onproduktiwiteit kon wees. 

Die ekstra lang ure wat plaaswerkers moes werk, is ook geregverdig deur die argument dat alhoewel 

stedelinge se werkure beperk is, word hulle werkure per dag deur reistyd na die werkplek verleng. 

Plaaswerkers is volgens hierdie redenasie dus wat werkure betref nie in 'n swakker posisie as 

nywerheidswerkers nie, omdat plaaswerkers by hulle werkplek bly.56 

7. VRYE TYD OP SONDAE EN OPENBARE V AKANSIEDAE 

Die gemenereg le geen reels neer met betrekking tot arbeid op Sondae of openbare vakansiedae nie. 

Verlofreelings is deur die gewoonte van die omgewing bepaal. 57 

Plaaswerkers het openbare vakansiedae en Sondae vry gehad indien dit die gebruik in die omgewing 

was. 58 In die Vrystaat is byvoorbeeld slegs op Kersdag en Nuwejaarsdag verlof met behoud van volle 

loon toegestaan. 59 

55 
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Suid-Afrikaanse Instituut vir Rasseverhoudings Plaasarbeid in die Orarije-Vrystaat Johannesburg (1939) 
16. 

Alide Kooy 'Farm Labour in the Karoo' in Alide Kooy Delia Hendrie & Francis Wilson (reds) Farm 
Labour in South Africa Universiteit van Kaapstad: South African Labour and Development Research Unit 
(1977) 103. 

C Norman-Scoble The Law of Master and Servant in South Africa (1956) 193. 

Noodsaaklike werk soos die melk van koeie is egter steeds op 'n Sondag gedoen. (Margaret Roberts Labour 
in the Farm Economy ( 1959) 69.) 

Suid-Afrikaanse Instituut vir Rasseverhoudings Plaasarbeid in die Oranje-Vrystaat Johannesburg (1939) 
17. Artikel 10(2A) van die WBDV No 3 van 1983 bepaal dat plaaswerkers teen 'n spesiale tarief vir 
Sondagwerk vergoed word en nou ook soos ander werkers 'n verhoogde loon betaal word vir werk op 
'openbare feesdae' (artikel 11). Die Wet op Openbare Vakansiedae No 36 van 1994 bepaal dat elke 
werknemer geregtig is op ten minste die getal openbare vakansiedae waarvoor in die Wet voorsiening 
gemaak word. Werkgewers in die landbou is verplig om hierdie dae aan werkers vry te gee ofverhoogde 
lone ingevolge die WBDV te betaal. Volgens die nuwe WBDV No 75 van 1997 is daar nie meer 'n 
spesiale tarief van toepassing op werk wat deur plaaswerkers op Sondae verrig word nie. 
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8. JAARLIKSE VERLOF 

Gemeenregtelik rus daar geen plig op die werkgewer om betaalde verlof aan die werknemer toe te staan 

nie. 60 Dit is so omdat die dienskontrak volgens die Romeins-Hollandse Reg 'n kontrak van huur en 

verhuur is. Die huurder is nie verplig om te betaal vir 'n saak waarvan hy/sy nie die voordeel geniet 

nie. 61 Die gemeenregtelike posisie kon deur die dienskontrak gewysig word, sodat plaaswerkers in 'n 

guns tiger posisie kon verkeer. Omdat hulle in 'n ondergeskikte posisie teenoor die werkgewer verkeer 

het, kon plaaswerkers selde daarin slaag om suksesvol vir betaalde jaarlikse verlof te beding. Verlof 

is volgens die diskresie van die boer toegestaan. Die gebruik in die omgewing sou egter ook 'n invloed 

he. In 'n publikasie van die Suid-Afrikaanse Instituut vir Rasseverhoudinge, word dit as volg gestel: 

Die hele saak berus in so 'n mate by die diskresie van die werkgewer en is so afhanklik van sulke dinge 

soos die karakter van die werksman, die bui waarin die baas is en die hoeveelheid werk wat wag om 

gedoen te word, dat dit onmoontlik is om vas te stel in watter mate plaasarbeiders die voorreg geniet 

van verlof met of sonder loon. 62 

In 'n ondersoek wat in 1957 /58 in die Oos-Kaap gedoen is, is bevind dat van die 73 boere wat ondervra 

is, slegs 42 betaalde verlof aan hulle manlike werkers toegestaan het. 63 Elf van die boere het een tot 

twee weke verlof toegestaan, die ander almal minder. Die meeste boere het vereis dat werkers steeds 

op die plaas aanwesig moes bly in geval hulle dienste benodig word.64 Navorsing wat in 1976 gedoen 

is, het aangetoon dat 'the worker is on duty at all times and can be called from his house at any time if 

there is a crisis on the farm or a job to be finished urgently. '65 Die plaaswerker het dus selfs indien 

vakansieverlof toegestaan is, geen bewegingsvryheid gedurende die tyd geniet nie. Die plaas het as 'n 

geslote instelling gefunksioneer waarvan daar selfs na ure en tydens die werker se 'vakansietyd' geen 
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East Londen Municipal Council v Thompson 1944 AD 61. 

S R van Jaarsveld & B van Eck Kompendium van Suid-Afrikaanse Arbeidsreg 2de uitg Johannesburg: Lex 
Patria (1996) 74. 

Suid-Afrikaanse Instituut vir Rasseverhoudings Plaasarbeid in die Oranje-Vrystaat ( 1939) 16. 

Margaret Roberts Labour in the Farm Economy (1959) 69. Wat die posisie van vroulike werknemers was, 
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ontsnapping moontlik was nie. 66 

9. SIEKTEVERLOF 

Alhoewel daar gemeenregtelik geen verpligting op die werkgewer rus om 'n werknemer tydens siekte 

te betaal nie,67 is die werkgewer nie geregtig om die werknemer summier af te dank as hy/sy weens 

siekte nie in staat is om te werk nie. 68 

Indien die tydperk van die werknemer se siekte onredelik lank is, kan die werkgewer die werknemer 

afdank. Wat 'n onredelike tydperk is, moet in elke geval uitgemaak word.69 

Die Heer- en Diensbodewette het die gemeenregtelike posisie verander en 'n verpligting op die 

werkgewer geplaas om die werknemer (in die Kaap, Transvaal en Natal) tydens die eerste maand van 

siekte ten volle te besoldig. Gedurende die tweede maand was die werknemer nog geregtig op 

huisvesting, voedsel en ander voordele (behalwe loon) wat hom/haar kragtens die dienskontrak 

toegekom het.70 Wat hierdie aspek betref, het die Heer- en Diensbodewette die gemeenregtelike posisie 

van plaaswerkers versterk. Met die afskaffing van die Wette in 1974 was plaaswerkers weer uitgelewer 

aan die onbevredigende gemeenregtelike posisie.71 

10. VEILIGE WERKSOMSTANDIGHEDE 

Gemeeniegtelik rus daar 'n basiese verpligting op 'n werkgewer om toe te sien dat werknemers in 

veilige omstandighede werk. Hierdie gemeenregtelike plig sluit in dat veilige masjinerie verskaf word, 

66 

67 

68 

69 

70 

71 

Die posisie is deur die insluiting van plaaswerkers by die WBDV gewysig. Vanaf 1993 is daar geen verskil 
tussen die voorgeskrewe siekteverlof vir plaaswerkers en ander werkers nie. 

Boyd v Stuttaford & Co 1910 AD 101. 

Magawo v Caledon Divisional Council 1972 (3) SA 365 (K). 

Myers v Sieradzki 1910 TPD 869. 

Hoofstuk I par 2.11 en par 3.2.2. 

Die Wet op Basiese Diensvoorwaardes No 3 van 1983 wat in 1993 op plaaswerkers van toepassing gemaak 
is, bepaal dat 'n werkememer binne 'n siklus van 36 werksmaande in 1993 op 36 dae betaalde siekteverlof 
geregtig is. 
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dat daar 'n veilige werkstelsel is en dat die werkplek self veilig is. 72 Absolute veiligheid hoef egter nie 

in alle omstandighede gewaarborg te word nie.73 

Die werknemer het gemeenregtelik nie die reg om skadevergoeding te eis vir beserings wat in die loop van 

die <liens opgedoen is, bloot omdat daar 'n dienskontrak bestaan nie. Die werkgewer is net aanspreeklik 

by kontrakbreuk, naamlik waar die werkgewer 'n uitdruklike of stilswyende plig kragtens die dienskontrak 

gehad het en die versuim van die plig skade veroorsaak het. 74 Andersins sal die werkgewer deliktueel 

aanspreeklik wees indien hy/sy as persoon in beheer van die ondememing nie die plig om redelike 

voorsorg vir die veiligheid van werknemers te tref, nagekom het nie. 75 Om 'n siviele eis in te stel sou 

meestal te duur en tydrowend vir 'n plaaswerker wees. In die praktyk is plaaswerkers so ms af gedank nadat 

hulle in die loop van hul <liens beseer is en nie langer in staat was om te werk nie.76 

Plaaswerkers moet dikwels gevorderde masjinerie en dodelike gifstowwe met min of geen opleiding 

hanteer. 77 Hierdie hantering het in die verlede gelei tot beserings en ook die dood van 'n groot aantal 

plaaswerkers. In 1985 is berig dat die dood van landbouwerkers wat in Suid-Afrika deur 

landbougifstowwe veroorsaak word, twintig keer hoer is as in Europa en die VSA. 78 Voor die 

Ongevallewet79 en die Wet op Masjinerie en Beroepsveiligheid80 op plaaswerkers van toepassing gemaak 

is, het die uitsluiting van plaaswerkers uit hierdie Wette tot groot ontbering aanleiding gegee. Die 

vergoeding van plaaswerkers onder die Ongevallewet was steeds baie laag, aangesien vergoeding bereken 

is met die lone van werknemers as basis en plaaswerkers se lone uiters laag was, veral as die in natura

vergoeding nie in berekening gebring is nie. Werkers kon uit onkunde nagelaat het om in natura-
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Van Deventer v Workmen's Compensation Commissioner 1962 (4) SA 28 (T) op 31. 

Van Deventer v Workmen's Compensation Commissioner 1962 (4) SA 28 (T) op 31. 
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S R van Jaarsveld & B Van Eck Kompendium van Suid-Afrikaanse Arbeidsreg 2de uitg ( 1996) 111. 

Lauren Segal A Brutal Harvest: The Roots and Legitimation of Violence on Farms in South Africa 
Johannesburg: Black Sash (1991) 30. 

N Haysom & C Thompson 'Labouring under the Law: South Africa's Farmworkers' 1986 (7) JLJ234. 

Rand Daily Mail (21 Februarie 1985). 

Wet 30 van 1941. 

Wet 6 van 1983. 
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vergoeding as deel van hul loon in berekening te laat bring. 81 

11. MENSW AARDIGE BEHANDELING 

Daar rus 'n gemeenregtelike plig op 'n werkgewer om werknemers menswaardig te behandel. Die 

werkgewer mag werknemers byvoorbeeld nie aanrand nie. 82 Die werkgewer mag ook nie skeltaal teenoor 

werknemers gebruik nie. 83 

Dit is op die terrein van menswaardige behandeling waar daar van die felste kritiek teen werkgewers in 

die landbou gerig is. 84 Die paternalistiese houding van landbouwerkgewers het daartoe gelei <lat 'n pak 

slae dikwels as straf vir onaanvaarbare gedrag toegedien is. Dit is as die reg van die werkgewer gesien.om 

lyfstraf aan die werknemer toe te <lien. 85 

Die afstande van die bowe, 'n lae geletterbeidspeil en die feit dat polisiemanne en werkgewers aan 

dieselfde wit beersersklas beboort bet, bet daartoe gelei dat baie van die aanrandings en sterftes nooit 

aangemeld is nie. 'n Lae seltbeeld, eeue se gedwonge onderdanigbeid en gelatenheid bet veroorsaak 

dat plaaswerkers aanrandings as deel van bul lot aanvaar bet. 86 

In S v Collett 87 is daar aan die twee jeugdige klaers by verskillende geleenthede deur die werkgewer op 

wie se plaas hulle gewerk het, lyfstraf vir oortredings, onder andere vir diefstal toegedien. Die werkgewer 

het die j eugdiges voor die keuse gestel om lyfstraf te ontvang wat hy (die werkgewer) sou toedien, of om 

81 

82 

83 

84 

85 

86 

87 

N Haysom & C Thompson 'Labouring under the Law: South Africa's Farmworkers ' 1986 (7) IL/ 223. 
Plaaswerkers is sedertdien ingesluit by die Wet op Vergoeding vir Beroepsbeserings en -siektes No 130 van 
1993 en die Wet op Beroepsveiligheid en -gesondheid No 85 van 1993. 

S v Collett 1978 (3) SA 206 (RA). 

United African Motor and Allied Workers Union & Others v Fodens (1983) 4 JL/212 (NH) op 227 en 
Mbatha v Van Staden 1982 (2) SA 260 (N) op 262. 

Lauren Segal A Brutal Harvest: The Roots and Legitimation of Violence on Farms in South Africa (1991) 
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Lauren Segal A Brutal Harvest: The Roots and Legitimation of Violence on Farms in South Africa (l 991) 
22. 

Margaret Roberts Labour in the Farm Economy (1959) 79. 

1978 (3) SA 206 (RA). 
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aan die polisie oorhandig te word. Die oortreders het verkies dat houe met 'n rottang deur die werkgewer 

toegedien word. In die hof is namens die beskuldigde geargumenteer dat die aangerandes toegestem het 

tot die pak slae en dat die werkgewer hulle dus nie aangerand het nie. Die hof het beslis dat aanranding 

op 'n werknemer nooit regmatig kan wees nie: 'In truth it seems to us that the infliction of corporal 

punishment by a master on his servant is clearly contrary to public policy and bonos mores. ' 88 

Namens die beskuldigde is die argument aangevoer dat dit nie prakties is om elke keer die afstand na die 

hof af te le om 'n klag teen 'n werknemer te le nie. Dit is daarom volgens die beskuldigde nodig dat wet 

en orde op die plaas deur die werkgewer self gehandhaaf word. Die hof het beslis dat praktiese 

oorwegings nooit onwettige gedrag kan wettig nie. Werkgewers kon volgens die hof nog altyd van hul 

gemeemegtelike bevoegdheid gebruik maak om werknemers wat onbevredigende <liens lewer te ontslaan 

en in sommige gevalle sou summiere ontslag selfs geregverdig wees. 89 

Die hoer is in hierdie geval wel gestraf omdat hy die reg in eie hande geneem het, maar vir hierdie een 

geval wat onder die aandag van die ho we gekom het, is daar sekerlik talle ander wat weens ' ... the terror 

and expense of litigation, in which the servant is usually at a great disadvantage, in view of the longer 

purse of his master',90 nooit onder die aandag van die howe sou kom nie. 

12. HUISVESTING EN VOEDSEL 

Indien daar nie vir huisvesting en voedsel gekontrakteer is nie, rus daar gemeemegtelik geen verpligting 

op die werkgewer om dit te verskaf nie. 91 Indien die werknemer ver van die plaas gewoon het, sou dit 

'n stilswyende beding van die kontrak kon wees. Hierdie voordele word in die landbou oor die 

algemeen as deel van die in natura-vergoeding van werkers gesien. 
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S v Collett 1978 (3) SA 206 (RA) op 209. 

Sv Collett 1978 (3) SA 206 (RA) op 212. 

Lord Moulton in Mason v Provident Clothing and Supply Co Ltd 1913 AC 745 (soos aangehaal in Sv Collett 
1978 (3) SA 206 (RA) op 210). 

N Haysom & C Thompson 'Labouring under the Law: South Africa's Farmworkers' 1986 (7) ILJ 235. 
Hierdie posisie is in teenstelling met die Heer- en Diensbodewette wat so 'n verpligting op die werkgewer 
geplaas het indien daar ooreengekom is dat die werknemer op die werkgewer se perseel sou bly. (Sien 
artikel 9 van hoofstuk 1 van Ordonnansie 2 van 1850 (Natal).) 
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Aan werkgewers is in die verlede deur middel van wetgewing sekere verpligtinge met betrekking tot die 

verskaffing van akkommodasie opgele. Tensy uitdruklik uitgesluit, is onder die Heer- en 

Diensbodewette aanvaar dat die boer aan die werkers en sy gesin huisvesting sou verskaf. 92 Die Swart 

Arbeidsregulasies van 1965 het sekere verpligtinge met betrekkinge tot huisvesting en voedselrantsoene 

op werkgewers van swart werkers gele. Boere is toegelaat om fasiliteite van 'n laer standaard as ander 

werkgewers te verskaf. 93 

Sommige boere het van werkers verwag om self hulle blyplekke op te rig. 94 Die huisvesting was 

dikwels van 'n swak gehalte en het 'n gesondheidsgevaar ingehou, omdat sanitasie en watervoorsiening 

nie altyd na wense was nie. 95 

Indien die kontrak regmatig beeindig is, het die reg op behuising weggeval. Blote kennisgewing kon 

'n werknemer van sy werk en huisvesting ontneem, wat die werkgewer in 'n magsposisie geplaas het. 96 

As die tydperk van kennisgewing kort was, kon dit vir plaaswerkerfamilies tot ontbering lei. 

Gemeenregtelik het die werker nie die reg om vergoed te word vir strukture wat self opgerig is nie. Die 

werknemer het egter die reg om ongeoeste gewasse te oes. 97 

Voedsel soos mielies en mieliemeel, soms afgeroomde melk, maar selde vleis of groente is as rantsoene 

verskaf.98 Die in natura-vergoeding is soms oorskat en as 'n verskoning vir lae lone aangebied. 

Wanvoeding was algemeen, soos blyk uit die volgende getuienis wat die distriksgeneesheer vir Aliwal

Noord voor die Nasionale Ekonomiese Kommissie gelewer het: 
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Sien hoofstuk 2 par 3.1.3.2.7. 

Sien hoofstuk 2 par 4.9. 

Suid-Afrikaanse Instituut vir Rasseverhoudings Plaasarbeid in die Oranje-Vrystaat Johannesburg (1939) 
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Alide Kooy 'Farm Labour in the Karoo' in Alide Kooy Delia Hendrie & Francis Wilson (reds) Farm 
Labour in South Africa (1977) 110. 

Die hoer mag volgens die gemenereg nie self sy werker fisies afsit en sy huis atbreek nie. (N Haysom & 
C Thompson 'Employers, the Police and Due Process' (1983) 4JLJ1). 

Urtel v Jacobs 1920 CPD 487. 

Verslag van die Naturelle-Plaasarbeidkomitee 1937-39 Pretoria: Staatsdrukker (1939) 47. 
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The farm labourer in my experience is badly nourished. I have a recollection of a number of post-mortem 

examinations which I performed on Natives on farms and they had hardly any superficial fat and their 

bowels were very thin ... It seems to me that a Native ages a great deal earlier than he should. A native 

in his fifties is pretty well worn-out ... To my mind it is entirely a matter of nourishment. If you have a 

diet of mealie-pap without fat, the balance is all wrong, and that is the cause of it ... There is one point 

which I have noticed in goal ... I can usually pick out the sheepstealers, because they are all well 

nourished ... An increase in the meat diet would undoubtedly tend to give them better health.99 

Die Swart Arbeidsregulasies het behalwe standaardbehuisingsvoorskrifte, ook voorskrifte met betrekking 

tot rantsoene voorgeskryf. Waar daar nie gekontrakteer is vir rantsoene nie, was daar geen verpligting op 

die werkgewer om voedsel te verskaf nie. Waar daar wel so gekontrakteer is, het die Swart 

Arbeidsregulasies sekere vereistes opgele. 100 Hierdie voorskrifte is nooit afgedwing nie, omdat die 

regulasies nie vir polisiering voorsiening gemaak het nie. 101 

13. BEeINDIGING VAN DIE DIENSKONTRAK 

13 .1 Summiere beeindiging deur die werkgewer 

Die gemenereg erken 'n aantal gronde vir die summiere beeindiging van dienskontrakte. Onder summiere 

ontslag word verstaan dat die werknemer sonder kennisgewing ontslaan word. Die vereiste vir regmatige 

summiere ontslag is dat daar tot so 'n mate van die ooreengekome bedinge afgewyk word dat dit die basis 

van die verhouding aantas, of die voortbestaan daarvan vir die ander kontrakparty onmoontlik maak. 102 

By summiere ontslag is die geldigheid van die ontslag wel onderworpe aan 'n ondersoek deur die hof, in 

teenstelling met beeindiging deur kennisgewing. 103 
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UG 22 van 1932 soos aangehaal in CW de Kiewiet A History of South Africa: Social & Economic Kaapstad: 
Oxford University Press (1941) 204. 

Regulasie 10 van hoofstuk 9 gelees met skedule 44 van die Swart Arbeidersregulasies Buitengewone 
Staatskoerant 581 (3 Desember 1965). 

N Haysom & C Thompson 'Labouring under the Law: South Africa's Farmworkers' 1986 (7)/L/234 op 
236. 

Daniels v Thomas 1924 NPD 295. 

Barney Jordaan & Alan Rycroft Handleiding tot die Suid-Afrikaanse Arbeidsreg (1994) 91. 
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Daar rus geen verpligting op die werkgewer om die werknemer te waarsku, of om 'n ondersoek oor die 

oortreding te hou, of redes vir die ontslag te verskaf nie. 104 Omdat plaaswerkers so lank uitgesluit was van 

arbeidswetgewing wat vereis het dat ontslag billik moet wees, is hulle grootliks benadeel deur die magtige 

dissiplinere instrument van beeindiging van <liens wat die hoer teen hulle kon gebruik. Dit was 'n 

instrument om 'n ondergeskikte, onderdanige werksmag in stand te hou. 

13 .1.1 Onbekwaamheid 

'n Plaaswerker, veral 'n ongeskoolde werker kon nie vir blote foute ontslaan word nie, tensy dit 

buitensporig was. Oor die algemeen is onbekwaamheid en nalatigheid nie 'n grond vir summiere ontslag 

nie. 105 Die werkgewer kan egter die werknemer in gevalle van ernstige onbekwaamheid wat sodanig is 

dat alle vertroue in die werknemer verloor is, summier ontslaan. 106 Faktore wat deur die hofin ag geneem 

sal word, is die aard van die werknemer se werk (die verantwoordelikheid wat hy/sy dra), die verlies of 

moontlike verlies wat die werkgewer ly of moontlik kan ly as gevolg van die werknemer se 

onbekwaamheid. 107 

13 .1.2 Wangedrag 

Wangedrag kan 'n grond wees vir summiere ontslag indien dit tot gevolg het dat die werknemer nie 

sy/haar pligte behoorlik kon uitvoer nie. In Schneier and London v Bennett108 is die kwessie van 

dronkenskap van die werknemer onder die vergrootglas geplaas: ' ... very much depends on the nature of 

the employment. One might take the case of a farm labourer who is constantly under the influence of 

liquor, but who is able, nevertheless to perform his duties efficiently and well. Probably in such a case his 

intemperance would not be a ground for dismissal.' 109 Die regter gaan voort om te se dat 'n geringe mate 

van dronkenskap aan die antler kant by iemand wat in 'n hoogs georganiseerde besigheid saam met 'n 
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Barney Jordaan & Alan Rycroft Handleiding tot die Suid-Afrikaanse Arbeidsreg (1994) l 0 l. 

Allnat & Rohole v Piper 1906 NLR 90 op 91. 
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groot personeel in 'n kantoor werk en met die publiek in aanraking kom, regverdiging kan wees vir so 'n 

persoon se ontslag. 110 

Voordat hiervan afgelei kan word dat plaasarbeiders 'n voordeel bo byvoorbeeld kantoorwerkers geniet 

in die sin dat hulle nie so maklik weens dronkenskap af gedank sal word nie, mo et in gedagte gehou word 

dat die werksomstandighede van die werknemer, soos in die Schneier-saak in elke geval in oenskou 

geneem sal moet word. Op 'n hoogs gemeganiseerde plaas waar die plaasarbeider verantwoordelike werk 

doen, sou die summiere ontslag selfs vir geringe dronkenskap gemeenregtelik waarskynlik gepas wees. 

13 .1.3 Ongehoorsaamheid 

Die nie-nakoming van die stilswyende plig tot onderdanigheid in die dienskontrak kan tot summiere 

ontslag van die werknemer lei. 111 

Die ongehoorsaamheid moet moedswillig en emstig genoeg wees en nie slegs uit nalatigheid voortspruit 

nie. 112 In Coetzee v Argus Printing and Publishing Co 113 is die summiere ontslag van 'n werknemer by 

'n drukkersfirma as geregverdig beskou nadat hy afwesig was op 'n vakansiedag waarop hy volgens 

kontrak nie geregtig was nie. 

In Jamieson v Elsworth114 is beslis dat 'n werkgewer wat 'n persoon gehuur het om as bestuurder van 'n 

plaas op te tree, geregverdig was om die plaasbestuurder te ontslaan nadat hy 'n aanstootlike brief aan die 

werkgewer gestuur het. 

13 .1.4 Optrede te kwade trou 

Wanneer 'n dienskontrak tot stand kom, ontstaan daar 'n vertrouensverhouding tussen die werkgewer en 
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P Benjamin 'The Contract of Employment and Domestic Workers' (1980) ILJ 187 op 189. 

C Norman-Scoble The Law of Master and Servant in South Africa (1956) 145. 

1914 CPD 749. 

1915 AD 115. In hierdie geval was daarnie soseerongehoorsaamheid ter sprake nie, maarwel versuim van 
die plig tot onderdanigheid. 
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die werknemer. 115 Oneerlikheid van die werknemer se kant sal hierdie verhouding skend. Optredes soos 

diefstal en onregmatige toeei"ening van die besittings van die werkgewer sal kontrakbreuk daarstel. 116 

Op baie plase is daar die gebruik dat waar 'n plaaswerker van diefstal beskuldig word, die saak nie aan die 

reg oorgelaat word nie, maar dat die hoer dit self hanteer. Daar bestaan getuienis van gevalle waar geweld 

gebruik is om bekentenisse te verkry met betrekking tot die pleeg van misdade. 117 In S v Collett118 wat 

hierbo bespreek is, was die hoer beide die regter en die voltrekker van die vonnis. 

13.2 Summiere beeindiging deur die werknemer 

Die werknemer kan van sy/haar kant die diensverhouding summier beeindig in die geval van enige 

materiele wanprestasie van die kant van die werkgewer, 119 soos byvoorbeeld versuim van die werkgewer 

om die ooreengekome loon te betaal, of die versuim om veilige werkstoestande te verskaf. Verbreking 

van die pligte van die werkgewer gee aan die werknemer die reg om die kontrak summier te beeindig. 

Plaaswerkers sou nie maklik van hierdie reg gebruik maak nie, omdat die plaaswerker sy/haar huisvesting 

by diensbeeindiging sou verloor. Beperkings op toegang tot werksgeleenthede, soos hierbo bespreek is, 

het plaaswerkers se beroepsmoontlikhede ook beperk en in die lig hiervan sou summiere beeindiging nie 

'n opsie vir die plaaswerker wees nie. 

Die werknemer sou ook by wanprestasie van die werkgewer daarop kon aandring dat die kontrak uitgevoer 

word, 120 asook op skadevergoeding. 121 In die geval van plaaswerkers sou howe waarskynlik nie sonder 

meer daadwerklike vervulling toestaan nie, omdat daar 'n persoonlike verhouding tussen werknemer en 
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Die stilswyende verpligting tot goeie trou is bespreek in Coo/air Ventilator Co (SA) (Pty) Ltd v Liebenberg 
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werkgewer bestaan122 wat 'n voortgesette verhouding ondraaglik sou kon maak. Aan die ander kant sou 

daadwerklike vervulling vir plaaswerkers die verkieslike remedie wees, omdat huisvesting gewoonlikdeel 

van die in natura-vergoeding van 'n plaaswerker uitmaak. 

13 .3 Beeindiging van die kontrak deur kennisgewing 

Wanneer partye ooreengekom het op 'n tydstip waarop die dienskontrak ten einde sal loop, is geen 

kennisgewing nodig nie. Wanneer die kontrak egter vir 'n onbepaalde aaneenlopende tydperk aangegaan 

is, vereis die gemenereg dat redelike kennis gegee sal word. 123 Die gemenereg gee aan die werkgewer die 

bevoegdheid om die kontrak by wyse van kennisgewing te beeindig vir hoegenaamd enige rede. 124 Dit is 

'n magtige wapen in die hand van die werkgewer, omdat die howe nie soos by summiere ontslag die rede 

vir ontslag sal ondersoek nie. 125 

In twee sake waar kennis aan huurarbeiders gegee is, naamlikNtsobi v Berlin Mission Society126 enMatjila 

v Mooser, 127 het die hof benadruk dat kennisgewing om sulke kontrakte te beeindig onvoorwaardelik 

moet wees, anders sou dit nie as kennisgewing beskou word nie. 

13. 3 .1 Tydperke van kennisgewing 

Die gemeenregtelike reel is dat werknemers wat maandeliks vergoed word, 'n kalendermaand kennis 
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M Brassey 'The Contractual Right to Work' 1982 (3) JLJ268. 

Tiopaizi v Bulawayo Municipality 1923 AD 317 op 326. 

Die gemenereg sien die dienskontrak as 'n marktransaksie en verontagsaam die feit dat die diensverhouding 
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is verander deur die onbillike arbeidspraktyk-begrip wat in die nywerheidshof en landbou-arbeidshof 
toegepas is, sowel as die Wet op Arbeidsverhoudinge No 66 van 1995, waarby plaaswerkers ingesluit is. 
Ontslag is volgens laasgenoemde Wet slegs regmatig in die geval van wangedrag, onbekwaamheid en 
bedryfsvereistes. Ontslag moet in hierdie gevalle steeds beantwoord aan die streng vereistes wat die Wet 
neerle. 

1924 TPD 378. 

1948 (3) SA 1001 (T). 
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moet kry.128 'n Werknemer wat weekliks vergoed word, is geregtig op kennisgewing van een week. 

Die betalingsiklus is normaalweg bepalend vir die kennisgewingtydperk. 129 

In Maka/a Zikalala v Groenewald130 het 'n hoer wat persone toegelaat het om as huurders op sy plaas te 

woon, kennis gegee <lat hulle in die toekoms vir horn sou moes werk. Diegene wat nie sy voorwaardes 

wou aanvaar nie, moes die plaas binne dertig dae verlaat. Die hofhet bevind <lat die kennisgewingtydperk 

nie voldoende was nie en <lat drie maande kennisgewing die kortste aanvaarbare kennisgewingtydperk is 

vir 'n huurarbeider is wat reeds jare op die plaas bly: 

'One's knowledge of conditions of this country convince one that it is difficult for a native to find at a 

moment's notice new land upon which to settle. To remove his kraal takes some time when he has found 

the land. The right of occupation of the soil has from the earliest times been a fertile source of social and 

political trouble, and it is incumbent upon the Court to see that the rights of tenants, as regards notice, 

especially in a country like this, are properly safeguarded when they are being turned off land. 131 

In De Jager v Sisana132 wat hierbo bespreek is, het regter Wessels in 'n minderheidsuitspraak133 tot die 

slotsom gekom dat daar nie 'n kennisgewingtydperk vir 'n huurarbeider geld waar 'n ander eienaar 

oorneem nie, omdat die kontrak van die huurarbeider nie as 'n huurkontrak beskou kan word nie en dus 

het die huurarbeider geen saaklike reg op die grond nie. 134 

Die partye kan vir langer tydperke van kennisgewing kontrakteer as wat deur die gemenereg vereis 

word. Die Romeins Hollandse Reg het 'n jaar kennisgewing vir die opsegging van 'n jaarlikse 

128 

129 

130 

131 

132 

133 

134 

Plaaswerkers is met betrekking tot kennisgewingtydperke bo ander werkers bevoordeel toe plaaswerkers by 
die Wet op Basiese Diensvoorwaardes No 3 van 1983 ingesluit is, deurdat werkgewers van plaaswerkers 
verplig is om aan plaaswerkers een kalendermaand kennis te gee, terwyl die kennisgewingtydperk vir 
industriele werkers twee weke was. Die voordeel vir plaaswerkers word in die 1997-WBDV behou. 

C Norman-Scoble The Law of Master and Servant in South Africa (1956) 317. 

1922 NPD 150. 

1922 NPD 150 op 152-153. 

1930 AD 71. 

Dit was nie vir die hof nodig om oor hierdie punt te beslis nie. 

1930 AD 71op83. 
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huurkontrak van landbougrond vereis. 135 Hierdie reel is op huurarbeid van toepassing gemaak in 

Puputa v Potterill. 136 In latere sake is 'n periode van drie maande137 en ses maande138 as voldoende geag. 

In Mvubu v Herbst139 is beslis <lat indien daar 'n huurarbeiderskontrak ter sprake is en die plaas van eienaar 

verwissel, sal die kontrak voortgaan met die reg vir beide partye om die kontrak met drie maande 

kennisgewing tot 'n einde te bring. Dit is in ooreenstemming met die bepaling van die Naturelle 

Dienskontraktewet. 140 

13.3.2 Gevolge van kennisgewing 

'n Dienskontrak wat ten einde loop het meer ingrypende gevolge vir plaaswerkers as vir ander werkers, 

aangesien plaaswerkers gemeenregtelik nie meer die reg het om op die grond te bly na verstryking van die 

dienskontrak nie. Die plaaswerker verloor dus sy/haar werk en tuiste. 'n Huurarbeider verloor ook die 

grond waarop gewasse verbou is en 'n plek om diere te laat wei. Hierdie regte val by diensbeeindiging 

weg, omdat <lit slegs aanvullend tot die dienskontrak is. 141 

Indien 'n plakker of woonarbeider nie van die grond wou padgee nie, kon die werkgewer van die 

gemeenregtelike uitsettingsprosedures gebruik maak. 142 Gemeenregtelik kon die hoer nie eie reg gebruik 

om 'n voormalige plaasarbeider van die grond af te sit nie. Die Naturelletrust en -grondwet143 het dit vir 

boere makliker gemaak om huurarbeiders van die grond af te sit. Dit was slegs vir die grondeienaar nodig 

om by die Naturelle-kommissaris van die distrik 'n klagte in te <lien <lat 'n persoon onwettig op die grond 

135 

136 

137 

138 

139 

140 

141 

142 

143 

Hunt v Eastern Province Boating Co 1883 3 EDC 12 op 25 

1900 NLR 201. 

Wood v Maguga (1909) 30 NLR 29. 

Tshabala/a v Van der Merwe 1926 NPD 75. 

1924 TPD 741. 

Wet 24 van 1932. Die WBDV No 3 van 1983 skryf een maand kennisgewing voor vir werkers wat 
maandeliks vergoed word. 'n 'Redelike tydperk' word voorgeskryfvir die oes van gewasse. 

Keur Hotel (Pty) Ltdv Harman 1935 NPD 684. 

R v Kana 1923 TPD 243. 

Wet 18 van 1936. 
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woon, waama so 'n persoon dan moes bewys dat hy/sy 'n reg het om op die grond te woon. Indien die 

bewoner nie daarin kon slaag nie en voortgegaan het om op die grond te bly woon, kon 'n polisieman met 

'n lasbrief die bewoner van die grond afsit. Die polisieman was gemagtig om soveel geweld te gebruik as 

wat redelikerwys nodig was. 144 Aangesien plaaswerkers se huisvesting, skool vir hul kinders en sosiale 

bande met hulle werk saamgehang het en omdat hulle bewegingsvryheid en beroepsmobiliteit deur 

wetgewing ingekort is, het ontslag emstige gevolge vir hulle ingehou. 145 

14. SLOT 

Boere se argumente teen insluiting van plaaswerkers by arbeidswetgewing was gebaseer daarop dat die 

gemenereg genoegsame beskerming aan plaaswerkers gebied het. In die voorafgaande bespreking van die 

gemeenregtelike posisie van die plaaswerker blyk dit dat die dienskontrak 'n prerogatiewe kontrak is waar 

die belange van die werkgewer die swaarste weeg. Die kontrak het sy oorsprong gehad in nyweraars se 

soeke na 'n instrument vir die gemakliker vloei van arbeid. Die ou statusverhoudings wat statiese 

arbeidsverhoudings en verpligtinge vir die werkgewer ingehou het, ( wat sinoniem is met verhoudings waar 

daar 'n verwagting is dat die kontrak sal voortduur) het die nyweraars nie meer gepas nie. Die 

dienskontrak waarin dit voorveronderstel is dat partye op gelyke voet verkeer en dat elkeen by 

kontraktering na sy/haar eie belange omsien, was die aangewese instrument vir nyweraars om hul 

kapitalistiese doelwitte te bereik. 146 

Werknemers kon nou na willekeur afgedank word en die werkgewer het geen antler verpligting gehad as 

om aan die werknemer die ooreengekome loon te betaal nie. Kahn-Freund stel dit as volg: 'The common 

law ... ignores any disequilibrium of power which results from normal social relations ... ' 147 

In die 19de en vroeg 20ste eeu is daar in Engeland weens die druk van vakbonde en die werk van 

144 

145 

146 

147 

Artikel 37 (3) van Wet 18 van 1936. 

Die kwesbare posisie van huurarbeiders en plaaswerkers by diensbeeindiging is sedertdien deur die Wet op 
Grondhervorming (Huurarbeiders) No 3 van 1996 en die Wet op die Uitbreiding van Sekerheid van 
Verblyfreg No 62 van 1997 aangespreek. (Sien hoofstuk 7). 

Sien Barney Jordaan 'The Law of Contract and the Individual Employment Relationship' in Labour Law 
Johannesburg: Juta ( 1991) 75 ev vir 'n bespreking van die tekortkominge van die dienskontrak. 

P Davies & MR Freedland Kahn-Freund's Labour and the Law (1983) 35. 
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filantrope ingesien <lat die laissery faire- 148benadering waarop die dienskontrak gebaseer is die werknemer 

benadeel en <lat die staat moes intree om die werknemer te beskerm deur sekere verpligtinge op die 

werkgewer te le en terself dertyd voorsiening te maak vir meganismes wat werknemers in staat sou stel om 

kollektief te beding. So sou 'n meer gelyke verhouding tussen die werkgewer en werknemer tot stand 

kom.149 

Arbeidswetgewing het ook in Suid-Afrika tot stand gekom, maar was nie op plaaswerkers van toepassing 

nie. In Suid-Afrika was plaaswerkers vir 90% van die 20ste eeu feitlik uit alle arbeidswetgewing uitgesluit 

en hulle moes vir beskerming op die gemeenregtelike dienskontrak staatmaak. Uit die voorafgaande 

bespreking van die diensverhouding soos gereel deur die gemenereg, blyk dit <lat die dienskontrak 'n 

handige instrument was om die inhoud van die heer en diensbode-verhouding wat gebaseer was op status, 

in die kontrak ingevoer te kry. Die stilswyende onderdanigheidsplig, is byvoorbeeld op dienskontrakte 

van toepassing gemaak. Die verpligtinge van die werkgewer ingevolge die statusverhoudings soos die 

versorging van die werknemer tydens siekte het by die gemeenregtelike dienskontrak weggeval. 

Uit bogenoemde blyk <lat die gemenereg aan geen werker voldoende beskerming kon hied nie. 

Plaaswerkers is in 'n nog mindere mate beskerm, omdat hulle nie geskool was nie, hulle werksgeleenthede 

min was weens instromingsbeheer en 'n werk vir hulle van lewensbelang was om ook akkommodasie vir 

diere en 'n skool vir hulle kinders te kry. Om hierdie rede was hulle genee om bedinge in 'n kontrak te 

aanvaar wat nie tot hul voordeel was nie. Boere het graag die 'persoonlike verhouding' tussen hoer en 

plaaswerker voorgehou asof <lit ( saam met die gemenereg) genoegsame beskerming aan plaaswerkers sou 

verleen. Die toestande op plase wat hierbo bespreek is, het aangetoon <lat die verhouding geen beskerming 

gebied het nie, maar tot magsmisbruik gelei het. In die volgende hoofstuk sal daar gekyk word na die 

verandering wat die insluiting van plaaswerkers by wetgewing met betrekking tot minimum 

diensvoorwaardes vir plaaswerkers meegebring het. 

148 0 Kahn-Freund Selected Writings Londen: Stevens & Sons (1978) 11. 

149 P Davies & MR Freedland Kahn-Freund's Labour and the Law (1983) 37. 
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HOOFSTUK4 

DIE INSLUITING VAN PLAASWERKERS BY WETGEWING MET BETREKKING TOT 

MINIMUM DIENSSTANDAARDE 

1. INLEIDING 

Minimum diensstandaarde is in die vorige eeu in die Kaap, Natal, Vrystaat en Transvaal gereel deur die 

verskillende Heer- en Diensbodewette1 wat in elke gebied gegeld het. Aparte minimum diensstandaarde 

vir kantoor- en winkelwerkers2 en fabriekswerkers3 bet plek gemaak vir 'n gekonsolideerde Wet op 

Basiese Diensvoorwaardes (WBDV) No 3 van 1983. Plaaswerkers was nie by die wet ingesluit nie. 

Die Heer- en Diensbodewette is reeds in 1974 herroep sodat slegs gemeenregtelike diensstandaarde op 

plaaswerkers van toepassing was. Die Wiehahn-kommissie het in 1981 aanbeveel dat plaaswerkers 

ingesluit word by wetgewing wat minimumdiensstandaarde reel. 4 

In hoofstuk 2 is verwys na die NMK se sogenaamde 'geheime verslag' van 1984 wat na aanleiding van 

die Wiehahn-kommissie se aanbevelings opgestel is, maar nooit bekend gemaak is nie en die stilstand 

wat in die jare daama ten opsigte van plaaswerkers se arbeidsregtelike posisie geheers het. Die rede 

hiervoor was die politieke mag van landbou- werkgewers wat nie saamgestem het met die inhoud van 

die verslag waarin beperkte insluiting vir plaaswerkers aanbeveel is nie.5 Die eerste teken dat die 

regering bereid was om aan die posisie van plaaswerkers aandag te skenk was in 1990 met die Minister 

van Mannekrag se aankondiging dat 'n gewysigde Wet op Basiese Diensvoorwaardes en 'n gewysigde 

Wet op Werkloosheidsversekering wat plaaswerkers sou insluit, gedurendedie parlementsittingvan 1991 

2 

3 

4 

5 

Wet 15 van 1856 (Kaap) Ordonnansie 2 van 1850 (Natal) Ordonnansie 70 van 1904 (Vrystaat) en Wet 13 
van 1880 (Transvaal). 

Wet41van1939. 

Wet 22 van 1941. 

Verslag van die Kommissie van Ondersoek na Arbeidswetgewing RP27/1981Deel5 par 4.137.3. 

Verslag van die Nasionale Mannekragkommissie oor 'n ondersoek na moontlike maatreels om die 
diensvoorwaardes van plaaswerkers en huishoudelike werkers in die Republiek van Suid-Afrika te reel (Vol 
2) RP 76/1985 [S.l.:s.n.] par 4.7.6.6. 
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ter tafel gele sou word.6 Hierdie aankondiging waste danke aan die 1990 Laboria Minuut,7 druk van 

vakbondgroeperinge soos COSATU en kontak van die Minister van Mannekrag met die Intemasionale 

Arbeidsorganisasie (IA 0). 8 

2. DIE INSLUITING VAN PLAASWERKERS BY WETGEWING MET BETREKKING 

TOT BASIESE DIENSVOORW AARDES 

Die Wysigingswet op Basiese Diensvoorwaardes No 104van1992, wat minimum diensvoorwaardes op 

plaaswerkers van toepassing gemaak het, is eers op 11 Junie 1992 deur die parlement goedgekeur. Die 

lang tydsverloop mi die ondertekening van die Laboria Minuut het beskuldiginge van COSA TU ontlok 

dat die regering die proses vertraag weens die invloed van die georganiseerde landbou. 9 Die landbou

unies het die regering weer beskuldig van 'n sydigheid vir COSATU en dat daar nie voldoende 

konsensus was voor die betrokke wet ter tafel gele is nie. 10 

Tydens parlementere debattering oor die insluiting van plaaswerkers by die WBDV het die 

Konserwatiewe Party, wat tradisioneel sterk bande met die landbou-unies het, sterk standpunt teen die 

uitbreiding van die WBDV na die landbousektor ingeneem. Hulle argumente was hoofsaaklik gebaseer 

op die sui generis aard van dit: landbou en die spesiale intieme verhouding wat daar volgens die party 

tussen boer en plaasarbeider op plase in Suid-Afrika bestaan. 11 

6 

7 

8 

9 

10 

II 

G Budlender 'Farming, chucking farming!: Agriculture and the LR.A.' (1991) 7 (6) EL 130. 

Die agtergrond tot die ooreenkoms word bespreek deur P Benjamin 'Making Amends: The 1991 Labour 

Relations Amendment Act' (1991) 12 JL/239. In die Laboria Minuut van September 1990 het die regering 
ondemeem om arbeidswetgewing wat op konsensus berus ook na plaaswerkers uit te brei. Die 
Departement Mannekrag, COSATU en SALU was betrokke in intensiewe samesprekings voordat 'n 
ooreenkoms bereik is. 

D Bosch 'The NMC and labour legislation for farmworkers: the problems and possibilities of negotiated 
labour law' (1991) 16 ( 2) SALB 52. 

Die Burger (11November1992). 

D Bosch 'The NMC and labour legislation for farm workers: the problems and possibilities of negotiated 
labour law' (1991) 16 (2) SALB 51 op 54. 

Die argument <lat 'n intieme verhouding 'n waarborg is vir goeie verhoudings is deur COSA TU in vertoe 
aan die NMK weerle deur te verwys na vroueslanery en kindermishandeling wat binne die intimiteit van 
die gesinskring plaasvind. 
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Wet 104 van 1992 waardeur plaaswerkers by die WBDV ingesluit is, is uiteindelik op 1 Mei 1993 

inwerking gestel. 12 Sekere wysigings is aangebring om voorsiening te maak vir die spesiale 

omstandighede in die landbou. Plaaswerkers kon byvoorbeeld langer ure werk as ander werkers, hulle 

maksimum werkspreiding was langer en hulle is teen 'n gedifferensieerde skaal vir Sondagwerk vergoed. 

Die Wet op Landbou-arbeid (WLA)13 wat op 17 Januarie 1994 in werking getree het en een wet vir die 

landbou daargestel het, het die 1983-WBDV, soos gewysig deur die Wysigingswet op Basiese 

Diensvoorwaardes No 104 van 1992 en deur die WLA self, op plaaswerkers van toepassing gemaak. 

Die bepalings met betrekking tot minimum diensvoorwaardes is vervat in hoofstuk 2 van die WLA, 

terwyl hoofstuk 1 die beregting van onbillike arbeidspraktyke en kollektiewe bedinging gereel het. Die 

WBDV No 75 van 1997, wat binnekort in werking tree, sal hoofstuk 2 van die WLA herroep. 14 

Plaaswerkers se diensvoorwaardes sal dan nie meer deur 'n spesiale wet vir die landbou gereel word nie, 

omdat die groep nou ingesluit sal wees by die 'n algemene WBDV. 

In hierdie afdeling sal die toepassing van basiese diensvoorwaardes op plaaswerkers bespreek word. 

Daar sal gewys word op plaaswerkers se gemeenregtelike posisie, die verandering wat insluiting by die 

1983-WBDV meegebring het, spesiale maatreels van toepassing op plaaswerkers, leemtes indie wet wat 

tot nadeel van plaaswerkers was en die verandering wat die Wet op Basiese Diensvoorwaardes No 75 

van 1997 vir plaaswerkers sal meebring. Daar sal deurgaans verwys word na die 1983-WBDV of die 

WLA wanneer die huidige posisie van plaaswerkers bespreek word en na die 1997-WBDV wanneer die 

toekomstige posisie bespreek word. Die klem sal val op die 1983-WBDV, aangesien dit steeds in 

werking is, dit onseker is wanneer die 1997-WBDV volledig in werking gestel sal word en omdat van 

die spesiale reelings vir plaaswerkers in die 1983-WBDV heel waarskynlik in sektorale vasstellings sal 

bly voortbestaan. 15 

12 

13 

14 

15 

Groot ontevredenheid bet in die SALU-geledere gebeers, aangesien die Minister van Mannekrag 'n 
ooreenkoms in verband met die inwerkingtreding van die Wet met COSA TU aangegaan bet nadat die SALU 
en COSA TU nie konsensus kon bereik nie. 

Wet 147 van 1993. 

Hoofstuk 1 van die WLA wat bandel oor kollektiewe bedinging in die Iandbousektor is reeds berroep deur 
die Wet op Arbeidsverboudinge No 66 van 1995. 

Die 1997-WBDV verbied egter dat sektorale vasste1Iings sekere basiese diensvoorwaardes soos die 45-uur 
werkweek wysig. (Sien artikel 9(1) en artikel 13(2)). 
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3. DIE INSTELLING VAN DIE WET OP BASIESE DIENSVOORW AARDES NO 75 VAN 

1997 

In ooreenstemming met die regering wat in 1994 aan bewind gekom het se doelstelling om 

arbeidswetgewing te hersien, 16 is 'n nuwe Wet op Basiese Diensvoorwaardes17 deur die parlement 

aangeneem. Die Wet, wat nog nie in werking getree het nie omdat sekere strukture soos die Kommissie 

vir Diensvoorwaardes eers in plek gestel moet word, sal die huidige WBDV en die Loonwet18 vervang. 

Die twee wette word as verouderd vir modeme omstandighede beskou, omdat die maatreels daarin gerig 

is op 'n tradisionele voltydse diensverhouding. 19 

Die doel van die 1997-WBDV is volgens artikel 2 om ekonomiese ontwikkeling en maatskaplike 

geregtigheid te bevorder deur die primere oogmerke van die wet te bereik, naamlik om eerstens 

uitvoering te gee aan die reg op billike arbeidspraktyke20 wat deur artikel 23(1) van die grondwet verleen 

word. Die reg op billike arbeidspraktyke word volgens artikel 2 gereel deur basiese diensvoorwaardes 

16 

17 

18 

19 

20 

T Mboweni 'A New Era for Labour Relations', toespraak gelewer by die bekendstelling van die nuwe WA V 
Johannesburg (2 Februarie 1995) 1. 

Wet 75 van 1997. 

Wet 5 van 1957. 

In die afgelope jare was daar 'n toename in deeltydse, ongereelde en onderbroke diensverhoudings. Die 
vereiste van die 1983-WBDV dat 'n werknemer ten minste drie dae in 'n week by dieselfde werkgewer in 
diens moet wees om vir voordele te kwalifiseer, het tot gevolg dat 'n groot persentasie werkers van die 
beskerming van die WBDV uitgesluit is. (Clive Thompson & Paul Benjamin South African Labour Law 
Kenwyn: Juta (1994-.) Bl-3). Die Loonwet het ook nie meer 'n effektiewe rol in die ontwikkeling en die 

afdwinging van diensstandaarde in ongeorganiseerde sektore gespeel nie. (Groenskrif: Policy Proposals 
for a new Employment Standards Statute Staatskoerant No 17002 (23 Februarie 1996)). 

Billike arbeidspraktyke word nie in die WBDV of in die grondwet gedefinieer nie. Die grondwet bepaal in 
artikel 23(1) dat elkeen die reg het op billike arbeidspraktyke. Wat die inhoud van billike arbeidspraktyke 
is, is onduidelik. Die Wet op Arbeidsverhoudinge No 28 van 1956 waarin die begrip aanvanklik gebruik 
is, is herroep en slegs 'n gedeelte van die definisie van onbillike arbeidspraktyk soos dit in die 1956-WBDV 
voorgekom het, is in bylae 7 tot die nuwe WA V behou. In Concorde Plastics (Pty) Limited v National 
Union of Metalworkers of SA and Others 1997 ( 11) BCLR 1624 (AAH) het die hof ten einde uitsluitsel te 
gee oor wat die betekenis van 'onbillike arbeidspraktyk' is, verwys na artikel 35(3) van die tussentydse 
grondwet (wat ooreenkom met artikel 39(2) van die finale grondwet). Die artikel bepaal dat by die uitleg 
van enige wetgewing ... moet die hof ... die gees strekking en oogmerke van die Handves van Regte 
bevorder. By die beslissing van wat 'n onbillike arbeidspraktyk is, het die hof gese dat dit 'n morele oordeel 
is wat die hofvel oor 'n kombinasie van feitebevindings en opinies. In 'n bepaalde geval sal dit 'n afweging 
van belange noodsaak, wat gedoen moet word met inagneming van die gees, strekking en oogmerke wat die 
Handves van Regte bevorder. In die onderhawige geval het die hofbevind dat die werkgewer 'n onbillike 
arbeidspraktyk gepleeg het omdat hy werknemers ontslaan het weens hul getuienis in die hofteen horn. Die 
ontslag kom in botsing met die reg van toe gang tot die hof wat in artikel 22 van die interim grondwet en 
artikel 34 van die finale grondwet gewaarborg word. 
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in te stel en af te dwing en deur die wysiging van basiese diensvoorwaardes te reel. Die tweede 

oogmerk van die wet is om uitvoering te gee aan die verpligtinge van die Republiek as lidland van die 

Intemasionale Arbeidsorganisasie. 

Twee skynbaar teenoorstaande oogmerke, naamlik ekonomiese ontwikkeling en maatskaplike 

geregtigheid, gewoonlik die strewes van onderskeidelik werkgewers en werknemers word in een wet 

saamgesnoer. Om die eise van werknemers (deur COSATU verwoord) vir 'n verhoging van minimum 

standaarde en die van wergkewers (deur Besigheid Suid-Afrika verwoord) vir minder rigiede voorskrifte 

om hul besighede te kan aanpas by 'n mark met sterk kompetisie, word 'n beleid van 'gereguleerde 

buigsaamheid' gevolg. 21 Minimum diensvoorwaardes word gestel, maar ter wille van buigsaamheid kan 

daar onder streng omskrewe omstandighede daarvan afgewyk word, om die eiesoortigheid van 'n 

ondememing en die behoeftes van die werknemers te akkommodeer. Sekere standaarde, soos die 45-uur 

werkweek is egter 'onaantasbaar' .22 Die mate waarin daar van 'n standaard afgewyk kan word, word 

ook deur die wet gereel. Die wetgewer bet gekies om 'n algemene standaard daar te stel waarvan 

afgewyk kan word, liewer as om in die wet self voorsiening te maak vir spesiale maatreels vir spesifieke 

sektore, wat 'n minder buigsame reeling sou meebring. 

In onderhandelinge oor 'n nuwe wet op basiese diensvoorwaardes binne die Nasionale Ekonomiese, 

Ontwikkelings- en Arbeidsraad23 (NEOAR) bet COSATU 'n 40-uur werkweek vir alle werkers, vier 

maande betaalde en twee maande onbetaalde kraamverlof, dubbelbetaling op Sondae en 'n 

ouderdomsperk van 16 jaar vir toetrede tot die arbeidsmark voorgestaan. Werkgewersorganisasies soos 

verteenwoordig deur Besigheid Suid-Afrika, was aan die ander kant weer van mening dat verminderde 

werkure (45 in plaas van 46 uur per week) en hoer oortydbetaling (een en 'n half keer in plaas van een 

en 'n derde keer die normale loon) tot finansiele verliese vir werkgewers sou lei en dat dit besighede 

sou aanspoor om kapitaalintensief te werk te gaan, 24 waardeur heelwat werksgeleenthede verlore sou kon 

gaan. Weiering van Besigheid Suid-Afrika om toe te gee aan COSATU se eise bet gelei tot landwye 

21 

22 

23 

24 

Groenskrif: Policy proposals for a new employment standards statute StaatskoerantNo 17002 (23 February 
1996) 9. 

Sien artikels 9(1) en 13(2). 

Die liggaam is deur artikel 2 van Die Wet op die Nasionale Ekonomiese Ontwikkelings- en Arbeidsraad No 
35 van 1994 ingestel. 

Beeld (I Julie 1997). 
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protesoptredes op 2 Junie 1997. 25 

Na uitgerekte onderhandelings by NEOAR waar daar nie tot 'n ooreenkoms gekom kon word nie, is die 

Wet deur die Minister van Arbeid deur die parlement geloods. 'n Werkweek van 45 uur is vir alle 

werkers ingestel saam met prosedures vir die progressiewe vermindering van werkure. Jeugdiges bo 

15 kan in omskrewe omstandighede werk, oortyd is vasgestel op een en 'n half keer die gewone loon26 

en vier maande onbetaalde kraamverlof is in die Wet opgeneem. Betaalde vakansieverlof is uitgebrei 

van twee na drie weke. Die Wet maak voorsiening vir die wysiging van basiese diensvoorwaardes en 

ook vir sektorale vasstellings. 

Geen uitsondering word ten opsigte van plaaswerkers gemaak nie, behalwe vir sekere oorgangsmaatreels 

en 'n voordeel met betrekking tot kennisgewingtydperke. Spesiale maatreels ten opsigte van 

plaaswerkers wat hulle in die verlede benadeel het (soos langer werkure) is nie meer van toepassing nie. 

Sekere maatreels wat in die 1983-WBDV net op plaaswerkers van toepassing was, is behou, maar daar 

word nie meer spesifiek na plaaswerkers verwys nie en die maatreels kan deur ooreenkoms op enige 

werker van toepassing gemaak word. Maksimum werkspreiding is een van die maatreels wat op die 

wyse hanteer is. 

4. DIE AARD VAN WETGEWING WAT BASIESE DIENSVOORWAARDES REEL 

W etgewing wat basiese (of minimum) diensvoorwaardes reel kan geklassifiseer word as beskermende 

wetgewing. Hierdie tipe wetgewing het sy ontstaan in Brittanje te danke gehad aan die druk van 

vakbonde en die insig van humaniste binne en buite die Britse parlement dat die ou bilaterale kontrak 

tussen werkgewer en werknemer nie toereikend was om arbeidsverhoudinge te reel nie, omdat werkers 

in 'n swak posisie teenoor werkgewers staan en binne die dienskontrak uitgebuit word. 27 

25 

26 

27 

Citizen (3 Junie 1997). 

'n Gedifferensieerde loon is nie meer van toepassing op plaasarbeiders wat Sondagwerk verrig nie. 

Na herroeping van die 'Combination Acts' in 1824 en 1825 het gewettigde vakbonde hulle veral vir 'n 10-
uur werkdag beywer, terwyl humaniste soos Robert Owen hulle veral beywer het vir 'n verbod op 
kinderarbeid. (Thilo Ramm 'Laissez-faire and State Protection of Workers' in Bob Hepp le (red) The Making 
of Labour Law in Europe: A comparative study of Nine Countries up to 1945 Lon den: Mansell Publishing 
Limited ( 1986) 78-81 ). 
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Die dienskontrak bet die f eodale statusverhouding, wat tot in die middeleeue in Europa en Brittanje die 

arbeidsverhoudinge tussen beer en dienskneg gereel bet, in die laat middeleeue vervang. 28 Die 

dienskontrak het berus op die regsfiksie dat partye die kontrak vrywillig aangaan en alle regte en 

verpligtinge as twee volkome gelykstaande individue beding. Die tipe arbeidsverhouding het die 

werkgewer bevoordeel aangesien die werkgewer onthef is van die versorgingsplig wat met die 

statusverhouding gepaard gegaan het en omdat arbeidsverhoudinge nou buite die sfeer van staatsgesag 

geval het,29 omdat dit as 'n privaatsaak beskou is. 

Die staat bet as gevolg van druk van vakbonde en humaniste al hoe meer as derde party die 

arbeidsverhoudingsveld in Brittanje en later Europa betree deur sekere gedragskodes vir veral 

werkgewers voor te skryf ten einde aan die werknemer wat gewoonlik die swakker party in die 

dienskontrak was, beskerming te verleen. 30 Sommige regsskrywers is van mening dat die kringloop 

vanaf die voor-middeleeuse statusverhouding deur die oop kontrak tot weer terug by die 

statusverhouding voltooi is, hoewel in 'n gewysigde vorm. 31 

In modeme arbeidsregstelsels word voorkeur daaraan gegee dat werkgewers en werknemers deur 

kollektiewe bedinging onderhandel. Konsensus tussen die partye word beskou as die beste waarborg 

vir nywerheidsvrede. Die staat tree dan slegs as fasiliteerder op. Waar werkers nie in staat is om te 

organiseer nie, tree die staat as beskermheer op deur sekere terme van die dienskontrak deur wetgewing 

neer te le voordat partye nog begin het om te kontrakteer. 32 Die partye se kontrakteervryheid word dus 

aan bande gele. Die staat dwing die werkgewer as't ware om sekere voordele aan die werknemer te 

verleen en die werknemer word verplig om nie 'n minder voordelige kontrak sonder die voorgeskrewe 

voordele te sluit nie. Die voordele is die minimum aanvaarbare diensvoorwaardes vir 'n sekere 

gemeenskap. Selfs werknemers wat in 'n relatief sterk posisie weens hul vakbondverbintenis staan, kan 

28 

29 

30 

31 

32 

Philip Selznick Law, Society and Industrial Justice Herdruk 1969 uitg New York: Russel Sage Foundation 
(1980) 122. 

Philip Selznick Law, Society and Industrial Justice Herdruk 1969 uitg (1980) 131. 

Thi lo Ramm 'Laissez-faire and State Protection ofWorkers' in Bob Hepp le (red) The Making of Labour Law 
in Europe ( 1986) 78-81; P Davies & M Freedland Kahn Freund's Labour and the Law 3de uitg Londen: 
Stevens & Sons (1983) 37. 

Philip Selznick Law, Society and Industrial Justice (1980) 63 ev; J Fourie 'Status en kontrak in die Suid
Afrikaanse arbeidsreg' (1979) 42 THRHR 79. 

P Davies & M Freedland Kahn-Freund's Labour and the Law 3de uitg (1983) 37. 
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nie heeltemal van sekere diensvoorwaardes afstand doen nie. 

In Suid-Afrika het die samestelling van die stemgeregtigde en bemagtigde gemeenskap vanaf die eerste 

demokratiese verkiesing in 1994 dramaties verander. Die stemgeregtigdes was voorheen blank en 

werkgewer-georienteerd. Die meerderheid stemgeregtigdes is nou swart en-weens 'n geskiedenis van 

rassediskriminasie - deel van die werknemersklas. Om hierdie rede is die minimum standaarde wat voor 

die verkiesing neergele is, te laag vir die moderne Suid-Afrikaanse gemeenskap. Die 'platform van 

regte' met betrekking tot diensvoorwaardes is deur die 1997-WBDV verhoog om aan te pas by die 

(stemgeregtigdes) gemeenskap se siening van wat die minimum aanvaarbare diensvoorwaardes behoort 

te wees. Die verhoging van minimumdiensstandaarde wat deur die nuwe Suid-Afrikaanse wetgewing 

teweeggebring is, is egter nie buitensporig nie, omdat dit in ooreenstemming is met die standaarde van 

die lnternasionale Arbeidsorganisasie,33 soos by die bespreking van verskillende standaarde aangetoon 

sal word, en omdat die nuwe wetgewing gekenmerk word deur buigsaamheid. 

Plaaswerkers in Suid-Afrika was by uitstek die kategorie werkers wat vir hierdie tipe beskerming 

gekwalifiseer het, aangesien hulle geen bedingingsmag gehad het om hul eie omstandighede te verander 

nie. Plaaswerkers was aangewese op die gemenereg wat, soos vroeer aangetoon is,34 onvoldoende 

beskerming aan werknemers verleen het. Dit is ironies dat plaaswerkers as gevolg van hul swak 

bedingingsposisie uitgesluit is van beskermende wetgewing wat juis ingestel is vir die beskerming van 

groepe sonder die mag om hulle eie posisie na behore te reel. Landbouwerkgewers in Suid-Afrika het 

groot invloed binne die vorige politieke bedeling gehad en dit moet gesien word as een van die 

vernaamste redes waarom plaaswerkers so laat by arbeidswetgewing ingesluit is. 35 Toe hierdie invloed 

saam met die van ander blanke groepe begin taan het op die vooraand van 'n nie-rassige demokrasie, 

33 

34 

35 

Artikel 24 van die 'Universal Declaration of Human Rights' Resolusie 217 A (III) van 10 Desember 1948, 
soos opgeneem in Human Rights: A Compilation of International Instruments Vol I hersiene uitgawe New 
York: United Nations Centre for Human Rights (1993) 5. Minimum diensvoorwaardes vir werkers word 
deur die intemasionale gemeenskap as so belangrik beskou dat dit in die Universele Verklaring van 
Menseregte opgeneem is. 

Sien die bespreking van plaaswerkers se gemeenregtelike posisie in hoofstuk 3 hierbo. 

In 1987 het die Minister van Mannekrag in die parlement aangekondig dat die 1984-voorstelle van die 
Nasionale Mannekragkommissie met betrekking tot die insluiting van plaaswerkers by arbeidswetgewing 
nie op plaaswerkers toegepas is nie, omdat die Suid-Afrikaanse Landbou-unie dit nog nie goedgekeur het 
nie (Dawie Bosch Arbeidsreg en die Boer: 'n volledige handleiding oor die regte van hoer en plaaswerker 
Kaapstad: Tafelberg (1994) 18.) 
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is plaaswerkers eindelik by beskermende wetgewing ingesluit. 36 COSATU, 'n vakbondgroepering wat 

hoofsaaklik vir industriele werkers voorsiening maak, het 'n verandering in plaaswerkers en huiswerkers 

se onbevredigende arbeidsregtelike posisie as deel van hulle eise by onderhandelings met 

verteenwoordigers van die besigheidsektor en die regering gestel. 37 Die onderhandelinge het gelei tot 

die ondertekening van die Laboria Minuut waarin die regering onderneem het om plaaswerkers en 

huiswerkers by arbeidswetgewing in te sluit. 38 

5. DIE BESTEK VAN DIE WET OP BASIESE DIENSVOORWAARDES 

5.1 Wette wat die werking van die Wet op Basiese Diensvoorwaardes begrens 

Artikel 1 (3) van die 1983-WBD V lui dat bepalings van die Wet op M yne en Bedrywe No 27 van 1956, 39 

die Wet op Arbeidsverhoudinge No 66 van 1995, die Loonwet No 5 van 1957 en die Wet op 

Mannekragopleiding No 56 van 1981, nie deur bepalings van die WBDV geraak word nie. Die WBDV 

is wel van toepassing waar genoemde wette swyg. Die bepalings van kollektiewe ooreenkomste en 

vasstellings van die Loonraad geniet dus voorrang bo bepalings van die WBDV. Ooreenkomste tussen 

werkgewers en werknemers moet aan die bepalings van die WBDV voldoen, waar die WBDV swyg, 

geld die gemenereg steeds. 40 

Die 1997-WBDV verskil van die 1983-WBDV deurdat daar nie spesifieke wette genoem word wat die 

werking van die WBDV begrens nie. Die wet herroep die Loonwet in sy geheel, asook die WBDV No 

3 van 1983 en Hoofstuk 2 van die Wet op Landbou-arbeid,41 waardeur die 1983 WBDV soos gewysig 

36 

37 

38 

39 

40 

41 

Dawie Bosch Arbeidsreg en die boer: 'n volledige handleiding oor die regte van boer en plaaswerker (1994) 
24. 

'Minute of a meeting between representatives of the Working Party and the Minister of Manpower on 13 
and 14 September 1990' (The 'Laboria Minute') (1992) 13 (2) ILJ784. 

P Benjamin 'Making Amends: The 1991 Labour Relations Amendment Act' (1991) 12 ILJ239. 

Hierdie Wet is teruggetrek deur die Wet op Gesondheid en Veiligheid in Myne No 29 van 1996, wat slegs 
die bepalings met betrekking tot Sondagwerk in Wet 27 van 1956 behou het. 

Dawie Bosch Arbeidsreg en die boer: 'n volledige handleiding oor die regte van boer en plaaswerker ( 1994) 
63. 

Wet 147 van 1993. Hoofstuk 1 van die Wet op Landbou-arbeid is reeds deur die Wet op 
Arbeidsverhoudinge No 66 van 1995 herroep. 
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deur Wet 104 van 1992 en die WLA self, op plaaswerkers van toepassing gemaak is. Die 1997-WBDV 

maak voorsiening vir sektorale vasstellings wat voorheen deur die Loonwet gereel is. Sektorale 

vasstellings kan ook nou ten opsigte van plaaswerkers en huiswerkers gemaak word, wat voorheen nie 

moontlik was nie, omdat hulle nie by die Loonwet ingesluit was nie. Die 1997-WBDV bepaal dat 'n 

basiese diensvoorwaarde 'n beding uitmaak van enige dienskontrak, tensy 'n ander wet 'n bepaling bevat 

wat gunstiger vir die werknemer is, of die basiese diensvoorwaarde uitgesluit is ooreenkomstig die 

bepalings van die WBDV, of 'n beding in die dienskontrak gunstiger vir die werknemer is as die basiese 

diensvoorwaarde. 42 Die 1997-WBDV het voorrang bo enige ooreenkoms43 ongeag of dit voor of na 

inwerkingtreding van die wet aangegaan is. Uit die voorafgaande blyk dit asof die bepaling slegs van 

toepassing is op ooreenkomste wat minder gunstig vir die werknemer is as die 1997-WBDV. 

5.2 Werknemers wat deur die Wet op Basiese Diensvoorwaardes uitgesluit word 

Die 1983-WBDV sluit sekere kategoriee werkers uit, naamlik staatsamptenare, liefdadigheidswerkers, 

opvoedkundiges by inrigtings wat gedeeltelik of ten volle deur die staat gefinansier word, 

universiteitstudente wat <liens lewer as deel van hul studie, persone wat tydelik werk by 'n landbou

tentoonstelling en persone in <liens van 'n bemarkingsbeheerraad of 'n maatskaplike organisasie.44 

Persone in 'n organisasie wat bokant 'n sekere vlak vergoed word en deel vorm van die bestuur van 'n 

organisasie, word van sekere artikels van die 1983-WBDV uitgesluit, soos die beperking op werkure, 

oortydbetaling en ekstra betaling vir Sondae en vakansiedae. 45 Persone soos demonstrateur-verkopers, 

handelsreisigers, buiteverkoopassistente en verkopers van eiendom is van sommige bepalings van die 

wet uitgesluit. 46 

42 

43 

44 

45 

46 

Artikel 4 van die 1997-WBDV. 

Volgens die woordomskrywingsartikel sluit 'ooreenkoms' ook 'n kollektiewe ooreenkoms in. Daar is geen 
omskrywing van die betekenis van 'ooreenkoms' nie, sodat die woord in sy gewone betekenis verstaan moet 
word. Die woordeboek-omskrywing van ooreenkoms lui: 'n handeling wat 'n mens teenoor 'n ander bind; 
tot vergelyking kom; afspraak {F Odendaal hoofred Verklarende Handwoordeboek van die Afrikaanse Taal 
2de uitg Perskor: Johannesburg (1983)). 

Artikel 1(2) van die 1983-WBDV. 

Regulasies wat uitgevaardig is kragtens artikel 37 van die 1983-WBDV reel hierdie aangeleenthede. Die 
bedrag verskil van streek tot streek. 

Artikel 2(3) van die 1983-WBDV. 
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Die 1983-WBDV het 'n groot verskeidenheid kategoriee werk uitgesluit, terwyl die 1997-WBDV die 

eerste wetgewing met betrekking tot minimum diensstandaarde is wat feitlik alle Suid-Afrikaanse 

werknemers insluit. Lede van die Suid-Afrikaanse Nasionale Weermag, die Nasionale 

Intelligensiediens, die Suid-Afrikaanse Geheimediens en onbetaalde liefdadigheidswerkers word egter 

uitgesluit. Persone wat beroepsopleiding ontvang word ingesluit vir soverre hulle diensvoorwaardes nie 

deur 'n ander wet gereel word nie. Persone wat op bote werk is ook met geringe uitsonderings 

uitgesluit.47 Die 1997-WBDV sluit senior bestuurspersoneel uit, asook handelsreisigers wat hul eie ure 

bepaal en werknemers wat minder as 24 uur per maand vir 'n werkgewer werk. Die Minister kan op 

advies van die Kommissie 'n vasstelling maak wat die toepassing van die artikel beperk tot persone wat 

minder verdien as 'n bedrag wat in die betrokke vasstelling genoem word.48 Staatsamptenare en 

opvoedkundiges wat 'n groot deel van die Suid-Afrikaanse werkerskorps uitmaak, word nie meer soos 

in die 1983-WBDV uitgesluit nie. 

5. 3 Die betekenis van 'werknemer' 

'Werknemer' word in artikel 1 van die 1983-WBDV omskryf as 'n persoon wat in <liens is of werk vir 

'n werkgewer en beloning ontvang of geregtig is om dit te ontvang of wat onder die aanwysing of toesig 

van 'n werkgewer werk, of 'n ander persoon wat op enige wyse help om die besigheid van 'n werkgewer 

voort te sit of te dryf. 

Die eerste deel van die omskrywing naamlik: ''n persoon wat in <liens is of werk vir 'n werkgewer en 

beloning ontvang of geregtig is om beloning te ontvang of wat onder die aanwysing of toesig van 'n 

werkgewer werk' bring die verhouding wat spruit uit die locatio conductio operarum,49 naamlik die 

gemeenregtelike dienskontrak, binne die trefwydte van die Wet. Die tweede deel van die omskrywing 

brei die gemeenregtelike betekenis van werknemer uit. Geen vergoeding word vir sodanige <liens vereis 

nie.50 

47 

48 

49 

50 

Artikel 3 van die 1997-WBDV. 

Artikel 6(3) van die 1997-WBDV. 

Sien 'n bespreking van die aard van die kontrak in Barney Jordaan & Alan Rycroft Handleiding tot die Suid
Afrikaanse Arbeidsreg Kenwyn: Juta (1994) 34. 

Gemeenregtelik is vergoeding deur die howe gesien as deel van die essentialia van die diensverhouding. 
In R v Gregoratos 1919 TPD 13 is die seun van 'n winkelier egter as 'n werknemer binne die betekenis van 
die wet op Winkels en Kantore beskou, al het hy geen salaris verdien nie. 
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Die tweede deel van die omskrywing van werknemer in die 1983-WBDV, is 'n vangnetklousule 

waarmee verhoudinge wat nie binne die gemeenregtelike diensverhouding geklassifiseer kan word nie, 

ook binne die trefwydte van die Wet gebring kan word. Die frase is deur die arbeidsappelhof in 

Borcherds v C W Pearce & F Sheward51 op so 'n wyse ge1nterpreteer dat familielede wat 'n ondememer 

bystaan sonder dat hulle vergoed word ook binne die trefwydte van die wet se beskerming gebring kan 

word.52 Hierdie standpunt is van belang vir die landbou, aangesien 'n boer se familielede hom/haar 

dikwels sonder vergoeding en sonder 'n formele kontrak bystaan. Daar word dikwels ook van die 

familielede van plaaswerkers verwag om op die plaas behulpsaam te wees. Beide die boer se familielede 

en familielede van plaaswerkers sal volgens die arbeidsappelhof se uitspraak in Borcherds v Sheward 

op beskerming onder die WBDV kan aanspraak maak. 53 Die hof het die omskrywing van werknemer 

ge1nterpreteer om ook groepe in te sluit wat beskerming nodig het, maar nie by die gemeenregtelike 

betekenis van werknemer ingesluit is nie. Die omskrywing is egter nie s6 wyd ge1nterpreteer dat dit ook 

'n onafhanklike kontrakteur ingesluit het nie. 54 

Die vraag is of die 1997-WBDV 'n verskil gaan maak aan wie as werknemer beskou sal word. Die 

1997-WBDV lui dat enige persoon behalwe 'n onafhanklike kontrakteur wat vir 'n ander persoon of die 

staat werk en wat vergoeding ontvang, of geregtig is om dit te ontvang en enige persoon wat op enige 

wyse help om die besigheid voort te sit of te dryf, 'n werknemer is. 

Die omskrywing sal waarskynlik nie 'n verskil maak aan wie as werknemer beskou word nie, aangesien 

slegs die frase 'wat onder die aanwysing of toesig van 'n werkgewer werk'55 in die 1983-WBDV 

vervang is met die bepaling dat 'n onafhanklike kontrakteur nie ingesluit is by die begrip werknemer 

51 

52 

53 

54 

55 

(1993) 14JLJ1262 (AAH). 

(1993) 14JLJ1262 (AAH) op 1276. Die hofwysig die uitspraak van die nywerheidshof en steun op die 
standpunt van M Brassey 'The Nature of Employment' 1990 (11) 2 JLJ 889 op 935 wat op sy beurt weer 
steun op R v Osman 1940 (2) PH K 76 (T) vir die standpunt dat onbetaalde familielede ook binne die 
beskerming van die omskrywing van werknemer val. 

(1993) 14ILJ1262 (AAH) op 1276. 

SA Master Dental Technicians Association of SA v Dental Association of South Africa 1970 (3) SA 733 (A); 
Borcherds v C W Pearce & F Sheward ( 1993) 14 JLJ 1262 (AAH). Alhoewel eersgenoemde saak gehandel 
bet oor die omvang van die definisie van werknemer in die Wet op Arbeidsverhoudinge No 28 van 1956, 
stem die definisie ooreen met die in die WBDV. 

Hierdie is maar een van die toetse wat in die verlede aangewend is om te bepaal of iemand 'n onafhanklike 
kontrakteur is. 
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nie. Die omskrywing in die 1997-WBDV is noukeuriger, omdat daar werknemers is wat 'n groot mate 

van onafhanklikheid kan geniet en nie onder die aanwysing en toesig van 'n werkgewer werk nie, maar 

steeds nie 'n onathanklike kontrakteur is nie. Daar sal steeds 'n onderskeid tussen 'n werknemer en 

onathanklike kontrakteur getref moet word, sodat regspraak oor die aspek onder die ou wet steeds 

toepaslik is. Die dominante indruk-toets word vandag deur die howe gebruik om vas te stel of iemand 'n 

werknemer of onathanklike kontrakteur is. 56 

Die groenskrif oor minimum diensvoorwaardes57 het aanbeveel dat beskerming uitgebrei word na 

'athanklike kontrakteurs' wat nie aan die standaarddefinisie van werknemer beantwoord nie. Sektore waar 

hierdie tipe arbeid gereeld voorkom, is vol gens die groenskrifhuis-, vervoer en landbouwerkers, aangesien 

hulle onderworpe is aan omstandighede waarbinne hulle uitgebuit kan word. In ooreenstemming met 

hierdie voorstelle bepaal die 1997-WBDV dat die Minister van Arbeid op advies van die Kommissie vir 

Diensstandaarde beskerming na werkers in hierdie sektore sal kan uitbrei deur hulle as werknemers te 

beskou vir doeleindes van die WBDV of enige sektorale vasstelling. 58 In die landbousektor sou kategoriee 

soos skaapskeerderspanne wat as onathanklike kontrakteurs beskou word, maar in 'n kwesbare posisie 

verkeer weens lae inkomste, ongeletterdheid, athanklikheid van die werkgewer vir huisvesting en 'n 

vermindering van werksgeleenthede weens meganisasie, baat kon vind by definiering as werknemers. 

5.3.1 Die regsposisie van die huurarbeider 

'n Huurarbeider verkry deur ooreenkoms die reg om op 'n deel van 'n eienaar se grond 'n woning op 

te rig, gewasse te verbou en lewende hawe aan te hou. As teenprestasie vir hierdie reg moet die 

woonarbeider sy arbeid aan die grondeienaar beskikbaar stel. Die tydperk wissel gewoonlik tussen drie 

. 56 

57 

58 

Alie faktore moet teen mekaar opgeweeg word en die dominante indruk bepaal dan watter tipe kontrak dit 
is. In Smit v Workmen's Compensation Commissioner 1979 (I) SA 51 (A) bet die hof daarop gewys dat die 
doe I van die kontrak by die /ocatio conductio operarum die lewering van persoonlike dienste is en by locatio 
conductio operis is die doel die verrigting van 'n bepaalde stuk werk. Die doe) van die kontrak is as een van 
die indicia vir 'n dienskontrak beskou. Die mate van beheer en toesig wat in vroeere sake soos Colonial 
Mutual LifeAssuranceSocietyv McDonald 1931AD412 as die enigstetoets beskou is, is nou slegs een van 
die indicia. Vroeer is die beheer, ofkontrole en toesig- en later die organisasie-toets (in R v AMCA Services 
Ltd & Another 1959 (4) SA 207 (A)) gebruik. (Sien E Mureinik 'The Contract of Service: an easy test for 
hard cases' (1980) 97 SAL/246). 

Groenskrif: Policy proposals for a new employment standards statute Staatskoerant No 17002 (23 Februarie 
1997). 

Artikel 82 van die 1997-WBDV. 
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en nege maande. 59 

Daar moet uitgemaak word of 'n huurarbeider 'n werknemer is, aangesien daar elemente van die huurder 

se dienskontrak is wat herinner aan 'n diensverhouding en aan die antler kant aan 'n huurverhouding. 

Beide die 1983- en die 1997-WBDV bevat geen reeling met betrekking tot huurarbeiders nie. lndien 

die kontrak van die huurarbeider as 'n dienskontrak getipeer word, sal die huurarbeider die beskerming 

van die WBDV geniet. lndien die huurarbeider se kontrak as 'n huurooreenkoms getipeer word, sal die 

huurarbeider die voordeel van die reel huur gaat voor koop geniet. 

Die kontrak met 'n huurarbeider is al as 'n kontrak sui generis beskou60 en ook as 'n dienskontrak. 61 

Dit kan dalk problematies wees om die kontrak as 'n huurkontrak te tipeer omdat die merces by huur 

gewoonlik uit geld bestaan. 62 Volgens Cooper63 is daar geen rede waarom diemerces by 'n huurkontrak 

nie uit arbeid kan bestaan nie. Gesag vir die siening dat die merces uit arbeid kan bestaan is te vind in 

die saak Steenkamp v Rautenbach and Others. 64 

Probleme wat huurarbeiders in die verlede ondervind het met summiere uitsetting of uitsetting met 

kennisgewing by beeindiging van die dienskontrak, word nou ondervang deur die Wet op 

Grondhervorming (Huurarbeiders). 65 'n Uitsettingsbevel kan slegs deur 'n eienaar teen 'n huurarbeider 

verkry word indien die huurarbeider versuim om arbeid te lewer of weens 'n antler wesenlike verbreking 

59 

60 

61 

62 

63 

64 

65 

Hoofstuk 2 par 2.4. 

Mvubu v Herbst 1924 TPD 7 41. 

Sien die minderheidsuitspraak van regter Wessels in De Jager v Sisana 1930 AD 71 en die uitspraak van 
die hofin Crous v Crous 1937 CPD 250. Die uitsprake is gebaseer op die siening dat die ooreenkoms nie 
'n huurooreenkoms kan wees as die merces in arbeid betaalbaar is nie en dat die arbeid wat deur die 
huurarbeider gelewer word die kontrak in die kategorie van 'n dienskontrak plaas. Dit het tot gevolg dat die 
huurarbeider geen regte teenoor 'n nuwe eienaar het nie, selfs nie 'n kennisgewingperiode wat die 
huurarbeider in staat sou stel om sy/haar oes van die lande te haal nie (Crous v Crous 1937 CPD 250 op 
257). 

Rosen v Rand Townships Registrar 1939 WLD 5. 

WE Cooper Landlord and Tenant 2de uitg Kenwyn: Juta (1994) 54. 

1920NPD 29. 

Wet 3 van 1996. 
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van die kontrak, 66 of indien die eienaar kan aantoon dat hy I sy die grond vir landbouaktiwiteite benodig. 67 

In laasgenoemde geval moet daar vergoeding deur die eienaar betaal word as die hof 'n 

hervestigingsbevel verleen. Verdere beperkings bestaan ook op die uitsetting van huurarbeiders bo die 

ouderdom van 65 jaar.68 

'Huurarbeider' het 'n eng omskrewe betekenis in die Wet op Grondhervorming (Huurarbeiders) No 3 

van 1996. Dit is 'n persoon wat op 'n plaas woon of die reg het om daar te woon, wat die reg het of 

gehad het om grond vir verbouing of as weiveld op die genoemde plaas of 'n ander plaas van 'n eienaar 

te gebruik en as teenprestasie arbeid aan die eienaar verskaf en wie se ouer of grootouer op die plaas 

gewoon het en dieselfde regte teen dieselfde voorwaardes geniet het.69 Die Wet bepaal dat 

huurarbeiders, soos omskryf, nie minder gunstige diensvoorwaardes as plaaswerkers soos in die WBDV 

bepaal, moet geniet nie. 

Die tweede deel van die definisie van werknemer in die 1983- en 1997-WBDV, naamlik iemand wat op 

enige wyse help om die besigheid van 'n werkgewer voort te sit of te dryf, sou die groep huurarbeiders 

wat nie binne die definisie val nie, kon insluit, sodat hulle ook die beskerming van die WBDV kan 

geniet. 

Huurarbeiders wat nie binne die definisie soos uiteengesit in die Wwet op Grondhervorming val nie, sou 

ook ooreenkomstig artikel 83 van die 1997-WBDV as werknemers beskou kon word vir doeleindes van 

die Wet. Artikel 83 bepaal dat die Minister van Arbeid op advies van die Kommissie vir 

Diensvoorwaardes en by kennisgewing in die Staatskoerant enige kategorie persone as werknemers vir 

doeleindes van die Wet kan verklaar. So 'n stap deur die Minister sou die beskerming van die Wet 

onomwonde na huurarbeiders uitbrei. 

66 

67 

68 

69 

Artikel 7 van Wet 3 van 1996. 

Artikel 8 van Wet 3 van 1996. 

Artikel 4 van Wet 3 van 1996. 

Artikel 3 van Wet 3 van 1996. 'n Plaaswerker, naamlik iemand wat nie hoofsaaklik in die gebruiksreg van 
grond vergoed word vir persoonlike dienste op die plaas nie, word van die definisie uitgesluit (artikel van 
Wet 3 van 1996). 
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5.3.2 Die posisie van verskillende tipe werknemers op plase 

5. 3. 2 .1 Plaaswerkers 

'n Plaaswerker word in die Wet op Landbou-arbeid No 147 van 1993 omskryf as 'n werknemer wat 

hoofsaaklik in of in verband met boerderybedrywighede in <liens is, en ook 'n werknemer wat uitsluitlik 

of hoofsaaklik huishoudelike werk verrig op 'n woonperseel op 'n plaas.70 

5.3.2.1.1 Die betekenis van boerderybedrywighede 

Boerderybedrywighede word in artikel 1 van die 1983-WBDV beskryf as enige bedrywigheid op 'n plaas 

in verband met die landbou, met inbegrip van veeteelt, tuinbou en bosbou. 'n Plaas word omskryf as 

ook varswater en seewater vir sover boederybedrywighede daarop beoefen word. Die woord 'landbou' 

word nie omskryf nie. Die Wysigingswet op Basiese Diensvoorwaardes No 104 van 1992 het ook die 

definisie van fabriek gewysig om enige perseel waar bedrywighede uitgeoefen word wat weens die aard 

en omvang daarvan nie redelikerwys anders as boerderybedrywighede beskou kan word nie by die 

definisie van fabriek uit te sluit. Die begrippe in die omskrywings verwys oor en weer na mekaar en 

bring nie helderheid oor die betekenis daarvan nie. 

Die howe het by interpretasie van die wat boerderybedrywighede is, beslis dat nie enige bedrywigheid 

op 'n plaas outomaties as boerderybedrywigheid beskou sal word nie. 71 Die bedrywighede van die 

werknemer moet deel vorm van die ekonomiese aktiwiteit van die werkgewer72 en die ekonomiese 

70 

71 

72 

Huiswerkers ('domestic servants') sluit volgens die Wet iemand in wat in die tuin werk, as 
motorbestuurder werk en 'n persoon wat kinders, bejaardes, siekes of gestremdes versorg, maar sluit nie 
'n plaaswerker in nie. 

Dawie Bosch Arbeidsreg en die hoer: 'n volledige handleiding oor die regte van hoer en plaaswerker (1994) 
54. Vir 'n bespreking van die maatstawwe wat deur die howe gebruik is om vas te stel of 'n ondememing 
'n boerderybedrywigheid is, sien J Hamman 'Labouring under what Law? Farmworkers and the Basic 
Conditions of Employment Act' (1992) 13 (2) IL! 1100. 

'n Werknemer wat herstelwerk aan 'n plaashuis gedoen bet, is nie as 'n plaaswerker beskou nie. (Gadda 
v Martens 1940 TPD 386.) Werkers van 'n maatskappy wat tabak op 'n plaas gradeer is nie plaaswerkers 
nie omdat hulle dee! vorm van die ekonomiese aktwiteit van die hoer nie. (Ambleside Tobacco Grading Co 
(Pty) Ltd v Abrahamson NO 1959 (I) SA 295 SR.) 
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aktiwiteit van die werkgewer moet te doen he met boerderybedrywighede. 73 Die aktiwiteit moet volgens 

die howe op 'n plaas verrig word. 'Plaas' sal volgens die omskrywing in die 1983-wet ook byvoorbeeld 

aquakultuur en sampioenboerdery insluit, dit hoef nie noodwendig bewerking van die grond te wees 

nie. 74 

Bedrywighede moet deur 'n boer self verrig word om as boerderybedrywighede beskou te word. 'n 

Liggaam soos 'n landboukooperasie wat handelinge namens boere uitoefen is nie outomaties weens die 

bedrywigheid van sy lede by boerderybedrywighede betrokke nie. 75 

Die howe het by herhaling beslis dat dit nie soseer gaan om die spesifieke werk wat die werker doen nie, 

maar die aard van die onderneming waarin werkgewer en werknemer vir 'n gemeenskaplike doel 

geassosieer is. 76 

Die omskrywing van fabriek in die 1983-WBDV sluit aktiwiteite uit wat weens die aard en omvang 

daarvan nie redelikerwys anders as boerderybedrywighede beskou kan word nie. Sekere aktiwiteite soos 

byvoorbeeld die slag van pluimvee op hoenderplase sou sekere aktiwiteite op 'n plaas binne die betekenis 

van fabrieksbedrywighede kon bring. Volgens hofuitsprake moet sodanige bedrywigheid verband hou 

met die primere produsering van produkte. Indien produkte van elders wat nie self vervaardig is nie 

op 'n plaas geprosesseer en bemark word, is dit nie aanvullend tot die boerderybedrywigheid nie en is 

dit 'n afsonderlike onderneming.77 

Die omvang van die bedrywighede wat verband hou met eie geproduseerde produkte is van belang. Die 

73 

74 

75 

76 

77 

Die onderhoud van renperde in 'n stal op die plaas, sal nie as boerderybedrywigheid gesien word nie. (Carr 
v Uzent 1948 (3) SA 383 (W)); Mynoperasies op landbouhoewes val ook nie binne die omskrywing van 
boerderybedrywighede nie. (Walker Fruit Farms and Another v Hopkins and Others 1955 (3) SA 31 (T)). 

Gamtele v Medallion Mushrooms (1988) 7 ILJ 1109 (NH). 

KWV van Zuid-Afrika Beperk v Industrial Council for Building Industry 1949 (2) SA 600 (A) 614; R v 
Porterville Ko-op Landbou Maatskappy Beperk 1952 (I) SA 44 (K). 

Bryant v Minister of Labour and Minister of Justice 1943 TPD 205 op 209; R v Sidersky 1927 TPD 109 op 
113. 

R v Gies ken and Gies ken 1947 ( 4) SA 561 (AD). In hierdie geval het 'n melkboer ook melk by ander boere 
gekoop, dit met die melk van sy eie beeste gemeng, gebotteleer en verkoop. Die hofhet beslis dat die boer 
en sy werkers betrokke was by twee ondememings, naamlik boerdery en suiwelhandel, omdat alles wat 
versprei is nie hul eie produkte was nie. In S v Behr I 962 (3) (K) 109 is die verwerking van die boer se eie 
en aangekoopte hout ook nie as dee! van die boerderybedrywigheid gesien nie. 
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omvang van die verwerking van eie produkte kan sodanig wees dat dit nie as 'n boerderybedrywigheid 

getipeer kan word nie, 78 maar eerder as bedrywighede tipies van 'n fabriek. Die toets vir die atbakening 

tussen fabrieks- en boerderybedrywighede wat howe aangewend bet, sluit in die omvang van die 

aanvullende onderneming soos byvoorbeeld gemeet aan die aantal werknemers, 79 die vraag of die 

bedrywigheid noodsaaklikerwys deel vorm van die boerderybedrywigheid, 80 die plek waar die 

onderneming gelee is, byvoorbeeld in 'n industriele gebied of nie, 81 en die gebruike in die onderneming, 

byvoorbeeld nywerheidsgebruike wat moontlik toegepas word. 82 

Die definisie van kantoor en winkel in die 1983-WBDV sluit nie persele in waar werk in verband met 

boerderybedrywighede beoefen word nie. 83 'n Boekhouer in 'n kantoor op 'n plaas en 'n werknemer 

wat in 'n plaasstal werk, sal as plaaswerkers beskou word, mits hulle werk in verband staan met hul 

werkgewer se boerderybedrywighede. 

'n Veewagter op 'n plaas word nie as 'n wag beskou nie en spesiale maatreels wat op wagte van 

toepassing is, sal nie vir veewagters geld nie. Hulle word as plaaswerkers beskou, omdat 'n wag in die 

woordomskrywingsartikel van die 1983-WBDV gedefinieer word as 'n werknemer wat belas is met die 

bewaking van eiendom, maar nie ook 'n plaaswerker wat ook belas is met die bewaking van lewende 

hawe nie. 

5.3.2.1.2 Die omskrywing van plaaswerker in die 1997-WBDV 

'Plaaswerker' word in die 1997-WBDV gedefinieer as 'n werknemer wat hoofsaaklik in of in verband 

met boerderybedrywighede in <liens is en ook 'n werknemer wat uitsluitlik of hoofsaaklik huiswerk in 

'n huis op 'n plaas verrig. Die definisie is woordeliks dieselfde as die definisie van plaaswerker in die 

78 

79 

80 

81 

82 

83 

Kahn & Others v Rainbow Chicken Farms (1985) 6 JLJ 60 (NH). Die bykomende bedryf, naamlik die slag 
van hoenders was in hierdie saak van so 'n omvang dat dit nie meer as 'n aanvullende nie, maar as 'n 
hoofbedrywigheid beskou is. Die werkers was dus fabriekswerkers en nie plaaswerkers nie. 

Sweet Food & Allied Workers Union v Delmas Kuikens (1986) 7 JL/628 (NH) op 630. 

Kahn & Others v Rainbow Chicken Farms (1985) 6 JLJ 60 (NH) op 66D. 

Kahn & Others v Rainbow Chicken Farms (1985) 6 ILJ 60 (NH) op 64. 

Sweet Food & Allied Workers Union v Delmas Kuikens (1986) 7 JLJ 628 (NH) op 630. 

Woordomskrywingsartikel van die 1983-WBDV. 
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Wet op Landbou-arbeid (WLA). Die 1997-WBDV bevat egter geen omskrywing van 

boerderybedrywighede nie. Soos hierbo aangedui is, was die omskrywing van boerderybedrywighede 

in die WLA nie duidelik nie en moes daar in elk geval na hofuitsprake gekyk word om vas te stel wat 

die aard van boerderybedrywighede is. 84 

'n Woordeboek-definisie van 'plaas' lui: ''n Stuk grond waarop geboer word, wat onder andere gebruik 

word om gewasse te kweek, as weiveld vir vee'. 85 Die woordeboek-definisie van 'farm' lui: 'an area 

of land and the buildings on it used for growing crops and keeping animals. ' 86 Die definisies dui dus 

op 'n area wat vir veeboerdery of saaiboerdery aangewend kan word. Die 1983-WBDV het hierdie 

definisie verbreed om ook water as area vir boerdery in te sluit. Die 1997-WBDV bevat nie hierdie 

verruimde betekenis nie, sodat visboerdery klaarblyklik uitgesluit is uit die betekenis van 

boerderybedrywighede in die 1997-WBDV, omdat die gewone betekenis soos blyk uit die 

woordeboekdefinisie hierbo, nie visboerdery insluit nie. In Gamtele v Medallion Mushrooms81 het die 

hof egter gese dat boerderybedrywighede nie noodwendig die bewerking van grond hoef te wees nie. 

Op grond hiervan sou visboerdery moontlik steeds as boerderybedrywighede gesien kan word. 

Daar moet in gedagte gehou word dat die verskil tussen boerderybedrywighede en ander ondememings 

in die 1997-WBDV slegs van beperkte belang is. Die 1997-WBDV herroep hoofstuk 2 van die Wet op 

Landbou-arbeid en die 1983-WBDV. Die nuwe wet bevat behalwe vir oorgangsreelings geen spesiale 

maatreels vir plaaswerkers nie, behalwe by diensbeeindiging, waar 'n plaaswerker en huiswerker 

geregtig is op vier weke kennisgewing indien hulle langer as vier weke in <liens was. Enige ander 

werknemer op wie die 1997-WBDV van toepassing is, is slegs op twee weke kennisgewing geregtig. 

Die belangrikheid van die omskrywing van 'n plaaswerker is dus baie minder omdat dit uiteindelik net 

betrekking sal he op hierdie een aspek van die wet. 

Aangesien 'n definisie van plaaswerker slegs van belang is by kennisgewingperiodes, sal die uitsluiting 

84 

85 

86 

87 

J Hamman 'Labouring under what law: Farmworkers and the Basic Conditions of Employment Act' (1992) 
13 (4) JLJ 1100 op 1102. 

F Odendaal (hoofred) (1979) Verk/arende Handwoordeboek van die Afrikaanse Taal (HAT) 2de uitg sv 
'plaas' 383. 

Jonathan Crowther (red) Oxford: Advanced Learner's Dictionary 5de uitg sv 'farm' (1995) 421. 

(1988) 7 ILJ 1109 (NH). 



267 

van werknemers in die visbedryf uit die definisie van plaaswerker nie van soveel belang wees nie. Die 

howe sal daaroor uitsluitsel moet gee indien so 'n saak voor die hof kom. Die 1997-WBDV bevat ook 

nie meer 'n omskrywing van fabriek wat in die verlede gebruik is om boerderybedrywighede afte grens 

nie. Fabriekswerkers en plaaswerkers is nou (behalwe by kennisgewingperiodes) in dieselfde posisie. 

Waar sektorale vasstellings ten opsigte van enige groep gemaak word, moet die groep omskryf word. 

Waar dit ten opsigte van plaaswerkers gedoen word, behoort die groep wat geraak word deeglik omskryf 

te word en daar hoef nie by definisie van plaaswerker in die WBDV gehou te word nie, wat beteken dat 

die definisie van plaaswerker ook nie belangrik vir sektorale vasstellings is nie. 

5.3.2.2 Los werknemers 

'n Los werknemer word in die 1983-WBDV omskryf as 'n dagwerker wat hoogstens drie dae in 'n week 

by dieselfde werkgewer in diens is. Los werknemers is nie geregtig op jaarlikse verlof, siekteverlof of 

'n dienssertifikaat nie. 88 Maksimum werkure vir los werkers is dieselfde as vir ander plaaswerkers. 89 

Die 1997-WBDV bevat nie 'n kategorie soos 'los werknemer' nie. Slegs werknemers wat minder as 

24 uur per maand vir 'n werkgewer werk word uitgesluit van bepalings met betrekking tot werkure, 

rusperiodes, vakansie en siekverlof, rekordhouding en diensbeeindiging.90 Werknemers wat 3 dae of 

minder in 'n week werk (voorheen los werknemers) word dus nie meer uitgesluit van die voordele wat 

deur die wet verleen word nie en ontvangpro rata voordele soos hieronder aangetoon sal word. Die 

beskerming wat onder die 1997-WBDV aan werkers verleen word, is in ooreenstemming met die een 

van die redes waarom die 1983-WBDV vervang is, naamlik om beskerming uit te brei na werkers wat 

in nie-permanente betrekkings staan. 91 

88 Artikels 12, 13 en 15 van die 1983-WBDV. 

89 Artikel 4(b) van die 1983-WBDV. 

90 Hoofstuk 2, 3, 4 en 5 van Wet 75 van 1997. 

91 Sien par 3 hierbo. 
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5. 3. 2. 3 Seisoenwerkers 

Seisoenwerkers is 'n nuwe kategorie werkers wat vir die eerste keer deur die Wet op Landbou-arbeid 

beskryf is. 92 Laasgenoemde wet omskryf 'n seisoenwerker in artikel 4(1) as 'n plaaswerker wat vir 'n 

totale tydperk van hoogstens vier maande in enige aaneenlopende typderk van 12 maande by dieselfde 

werkgewer tydelik in diens is om die bepaalde taak van oesinsameling of skoffelwerk te verrig. 93 

Die Wet op Landbou-Arbeid bepaal dat artikels 12 en 13 van die 1983-WBDV wat vakansie- en 

siekteverlof reel, nie op seisoenwerkers van toepassing is nie. Die uitsluiting bring onbillike benadeling 

mee vir die seisoenwerker wat dikwels jaar na jaar tydens oestyd na dieselfde plaas terugkeer en wat 

geen ander inkomste of werk het nie. 'n Werkgewer is egter wel verplig om aan 'n seisoenwerker 'n 

getuigskrif uit te reik as die seisoenwerker daarom vra. 94 Bepalings met betrekking tot werkure95 en die 

beeindiging van die dienskontrak is ook van toepassing op seisoenwerkers. 96 

Nadele wat daar vir seisoenwerkers aan die 1983-WBDV verbonde was, sal deur die 1997-WBDV 

verwyder word. Die 1997-WBDV beskryf nie 'n aparte kategorie soos seisoenwerkers nie. 

Seisoenwerkers97 sal ingevolge die 1997-WBDV op pro rata-voordele by siekte- en vakansieverlof 

geregtig wees, omdat die 1997-WBDV wel beskerming verleen aan werknemers wie se diens telkens 

onderbreek word. Die Wet bepaal dat vorige diens by dieselfde werkgewer in aanmerking geneem moet 

word by die berekening van voordele indien die onderbreking tussen die tydperke van diens minder as 

eenjaar is. 98 Daar is selfs 'n moontlikheid dat seisoenwerkers vir 'n skeidingsloon in aanmerking kan 

92 

93 

94 

95 

96 

97 

98 

Wet 147 van 1993. 

Die vraag of skoffelwerk wyer geinterpreteer kan word om ook snoeiwerk in te sluit, moet negatief 
beantwoord word omdat die Engelse vertaling van skoffelwerk, 'hoe weeding' daarop dui dat bier nie 
sprake van snoeiwerk kan wees nie omdat snoeiwerk nie met 'n 'hoe' gedoen kan word nie. (Dawie Bosch 
Arbeidsreg en die boer: 'n volledige handleiding oordie regte van boer enplaaswerker (1994) 120-121). 

Artikel 15(2)(c) van die 1983-WBDV. 

Artikel 2 van die 1983-WBDV. 

Artikel 14 van die 1983-WBDV. 

Die tenn 'seisoenwerker' word in die gewone betekenis gebruik, naamlik 'n werknemer wat net vir 'n 
gedeelte van die jaar tydens verhoogde aktiwiteit soos oes- of planttyd op 'n plaas werk. Die tenn word nie 
gebruik in die verengde betekenis wat dit onder die WLA gedra het nie. (Sien die omskrywing in die teks 
hierbo). 

Artikel 84 van die 1997-WBDV. 
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kom. Alhoewel die Wet uitdruklik bepaal dat 'n skeidingsloon by ontslag weens bedryfsvereistes slegs 

van toepassing is waar 'n werknemer vir minstens een jaar aaneenlopend by dieselfde werkgewer in 

<liens was, kan artikel 84 met betrekking tot persone wat vir onderbroke periodes werk moontlik tot 

voordeel van seisoenwerkers ge'interpreteer word om aan hulle ook die voordeel van 'n skeidingsloon 

te besorg. 

In Suid-Afrika word die behoeftes van seisoen- en trekarbeiders nie genoegsaam aangespreek nie. In 

die VSA maak die 'Migrant and Seasonal Worker Protection Act'99 byvoorbeeld spesiaal voorsiening 

vir die werksomstandighede van hierdie tipe werkers. Die huisvesting, vervoer en wyse van betaling 

van seisoenwerkers word deur die Wet gereel. 

Die Wet op Arbeidsverhoudinge No 66 van 1995 bied 'n mate van werksekuriteit aan seisoenwerkers, 

aangesien dit bepaal dat indien 'n werknemer redelikerwys verwag het dat 'n vaste termyn kontrak op 

dieselfde voorwaardes hernieu sal word en dit nie hernieu word nie, dit beskou word dat die werker 

ontslaan is. 100 Die vereistes wat die WAV met betrekking tot ontslag stel, sal nagekom moet word 

indien die werkgewer nie die dienskontrak hernieu nie. 101 Sektorale vasstellings102 met betrekking tot 

lone en die standaard van huisvesting sou ook verligting vir seisoenwerkers kon bring. 

6. WERKURE 

Die gemenereg plaas geen beperking op werkure nie. Werkure vir plaaswerkers is volgens gewoonte 

in die omgewing vasgestel en het rofweg van sonopkoms tot sonsondergang geduur. 103 Die plaas as 

geslote instelling het horn daartoe geleen dat plaaswerkers 24 uur tot beskikking van die boer moes 

wees. 

99 

100 

IOI 

102 

103 

Migrant and Seasonal Workers Protection Act 1985 29 USC § § 1801-72. Sien die bespreking van die Wet 
hieronder in hoofstuk 8 in die gedeelte oor die arbeidsregtelike posisie van plaaswerkers in Kalifomie. 

Artikel 186 van Wet 66 van 1995. 

Sien hoofstuk VIII van Wet 66 van 1995. 

Sien hoofstuk 8 van die 1997-WBDV. 

Sien hoofstuk 3 par 6.1.1.3. Gedurende tye van verhoogde aktiwiteit, soos gedurende lamtyd, is daar tot mi 
sononder gewerk (Suid-Afrikaanse Instituutvir rasseverhoudings Plaasarbeidin die Oranje-Vrystaat (1939) 
16). 
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Die reeling van werkure is een van die terreine waarop werkers die meeste uitgebuit kan word. Lang 

werkure kan lei tot chroniese uitputting, siektetoestande, verbrokkeling van gesinsverbande en psigiese 

probleme. 104 Die IAO het die reeling van werkure as so belangrik vir werkers se welsyn beskou dat die 

standaard van 'n agt uur werkdag die eerste saak is wat op die agenda geplaas is by die eerste 

vergadering van die IA0. 105 

6 .1 Maksimum weeklikse en daaglikse gewone werkure 

Die 1983-WBDV het 'n verbetering vir plaaswerkers meegebring, aangesien beperkte werkure, wat baie 

korter was as die gemeenregtelike werkure, op hulle van toepassing gemaak is. Volgens artikel 2 van 

die 1983-WBDV mag plaaswerkers nie langer as 48 uur per week106 werk nie. Industriele werknemers 

mag nie langer as 46 uur per week werk nie. Die Wet het wel 'n verbetering vir plaaswerkers 

teweeggebring, maar daar word steeds teenoor hulle gediskrimineer omdat hulle verplig kan word om 

2 uur langer as antler werkers wat deur die WBDV gedek word te werk. Daar bestaan geen 

regverdiging vir langer werkure vir plaaswerkers, wat dikwels harde fisiese arbeid in uiterste 

weerstoestande verrig nie. Die enigste rede vir die diskriminasie was die mag van landbouwerkgewers 

in onderhandelinge oor die wet. 107 Diskriminerende praktyke teenoor plaaswerkers wat in die verlede 

gegeld het, is hierdeur voortgesit. 108 

Die standaard van 'n 48-uur werkweek vir plaaswerkers en selfs die van 'n 46-uur werkweek vir antler 

werkers wat deur die 1983-WBDV gedek word, steek afby die standaard van 'n 40-uur werkweek wat 

deur die IAO gestel is. 109 

104 

105 

106 

107 

108 

109 

J Baskin 'Farm workers and the National Manpower Commission' (1982) 8 (2) SALB 45 op 52. 

G A Johnston The International Labour Organisation Londen: Europa Publications (1970) 164. 

Landbouwerkgewers het vertoe gerig vir 'n 52-uur werkweek vir plaaswerkers. 

SALU was gekant teen 'n geleidelike vermindering van werkure vir plaaswerkers. (SALU-dokument 55 
van 1991: Kommentaar op kennisgewing 1081 van 1990 Staatskoerant (21 Desember 1990) 49.) 

Hierdie diskriminasie is 'n argalese oorblyfsel van vorige eeue toe werkers op die land !anger ure as die 
werkers in ander bedrywe moes werk (Hoofstuk I par 2.5.3.3 en hoofstuk 2 par 5.10). 

Die reeling van werkure is in die Verdrag van Versailles reeds aangespreek en is by die oprigting van die 
IAO as een van die hoofdoelstellings van die organisasie beskou. Sien N Valticos & G von Potobsky 
'International Labour Law' in R Blanpain (red) International Encyclopedia for Labour Law and Industrial 
Relations Den Haag: Kluwer (1994) 159. Die 'Forty-hour Week' Konvensie No 47 van 1935 geniet nie 'n 
hoe ratifikasie-persentasie nie en is nie deur Suid-Afrika geratifiseer nie, selfs al is state wat die Konvensie 
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Tydens die debattering van die nuwe WBDV-wet bet COSATU in ooreenstemming met die IAO

standaard aangedring op 'n 40-uur werkweek vir alle werkers, terwyl Besigheid Suid-Afrika 'n 45-uur 

werkweek gesteun het. 110 Die regering het uiteindelik 'n 45-uur werkweek ingestel, met voorsiening 

vir die geleidelike vermindering van werkure tot 'n maksimum van 40 gewone werkure per week en 8 

werkure per dag. 111 Plaaswerkers is ingesluit by die 45-uur werkweek. 112 Na jare van diskriminasie 

word plaaswerkers deur die Wet op gelyke voet met ander werkers geplaas. 

Die 1997-WBDV bepaal dat elke werkgewer die werktyd van 'n werknemer in ooreenstemming met die 

bepalings van 'n wet met betrekking tot beroepsgesondheid en -veiligheid moet reel. Werkers se 

gesondheid en veiligheid asook die Goeie Praktykskode oor die Reeling van Werktyd113 en werkers se 

gesinsverantwoordelikhede114 moet deur die werkgewer in ag geneem word. 

Bogenoemde plig hou in dat werkgewers 'n algemene plig het wat wyer strek as blote nakoming van 

minimum diensvoorwaardes. Dit wil voorkom asof daar omstandighede kan wees waaronder die 

werkgewer verplig sal wees om werkers minder as die maksimum ure te laat werk. 'n Werkgewer van 

plaaswerkers wat buite in uiterste temperature werk, sal moontlik verplig wees om korter ure op 

plaaswerkers van toepassing te maak ter wille van die werkers se gesondheid. 

6. 2 Saamgeperste werkweek 

Die 1997-WBDV maak vir die eerste keer vir 'n saamgeperste werkweek voorsiening. 'n Skriftelike 

ooreenkoms met die werknemer kan voorsiening maak daarvoor dat die werknemer 12 uur op 'n dag 

110 

111 

112 

113 

114 

ratifiseer slegs verplig om goedkeuring te verleen aan die beginsel van 'n 40-uur werkweek. 

Die verskil in uitgangspunt het gelei tot landwye protesoptredes deur COSA TU op 3 Junie 1997 (Citizen 3 
Junie 1997). 

Hierdie beleid is in ooreenstemming met die 'Reduction of Hours of Work' Aanbeveling No 116 van 1962 
wat aanbeveel dat lidstate die beginsel van die geleidelike vermindering van werkure tot 40 uur per week 
aanvaar. 

Ingevolge oorgangsreelings in bylae 3 van die l 997!WBDV kan plaaswerkers nog tot een jaar na 
inwerkingtreding van die wet vir 48 uur per week werk. 

Die kode sal uitgereik word onder artikel 87(1 )(a) van die Wet en sal bepalings met betrekking tot nagwerk, 
skofwerk, rustye gedurende werktye, gesinsverantwoordelikhede en werk deur kinders reel. 

Artikel 7 van die 1997-WBDV. 



272 

werk, met inbegrip van etenspouses wat deur die wet vereis word, sonder om betaling vir oortyd te 

ontvang. 115 Sodanige ooreenkoms mag egter nie van die werknemer vereis om meer as 45 gewone ure, 

meer as 10 uur oortyd of meer as 5 dae per week te werk nie. 

'n Saamgeperste werkweek stel 'n buigsame reeling daar vir die werkgewer wie se bedryf lang 

aaneenlopende 'skofte' deur dieselfde werknemer vereis. Toerusting kan in sommige gevalle beter benut 

word. Werkers spaar vervoerkoste en verkies moontlik om 'n paar dae vry te wees in plaas daarvan om 

elke dag die standaard aantal ure te werk. 116 

6. 3 Maksimum werkspreiding 

Die aantal ure wat 'n werker werk, kan billik wees, maar daar kan inbreuk gemaak word op die werker 

se privaattyd en rustyd indien die spreiding van die ure te lank is. Dit was veral 'n probleem vir 

plaaswerkers wat op die plaas gewoon het, omdat die gemenereg geen aanwysings met betrekking tot 

werkspreiding bevat nie en daar in die verlede van plaaswerkers verwag is om deurentyd beskikbaar te 

wees. 117 

Die probleem is die hoof gebied deur die 1983-WBDV wat bepaal dat plaaswerkers 'n maksimum 

werkspreiding van 14 uur kan werk, terwyl die maksimum vir ander werkers (behalwe huiswerkers) wat 

deur die WBDV gedek word, 12 uur is. 118 Werkspreiding word in die WBDV omskryf as die tydperk 

op enige dag gereken vanaf die tydstip waarop die werknemer die eerste maal begin werk totdat werk 

vir daardie dag gestaak word. 

Die langer werkspreiding vir plaaswerkers kan geregverdig word omdat boerderybedrywighede dikwels 

'n tyd van harde fisiese arbeid vroeg in die dag vereis, met 'n stiller periode oor die warmste deel van 

die dag en weer verskerpte aktiwiteit later in die dag. Plaaswerkers en huiswerkers se werkspreiding 

115 

116 

117 

118 

Artikel l l(l) van die 1997-WBDV. 

Groenskrif: A policy proposal for a new employment standards statute Staatskoerant No 17002 (23 
Februarie 1996) 48. 

Hoofstuk 3 par 6.1.l.3. 

Artikels 3(1) en 3(IA) van die 1983-WBDV. 
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kan volgens die 1983-WBDV nie soos die van ander werkers verleng word nie. 119 Beperkings op 

werkspreiding is nie van toepassing op 'n werknemer as noodwerk verrig word nie. 120 

Die 1997-WBDV stel plaaswerkers nou in 'n gelyke posisie met industriele werkers, omdat plaaswerkers 

se maksimum werkspreiding nou ook 12 uur per dag is. Die 1997-WBDV gebruik nie die term 

werkspreiding nie, maar bepaal dat 'n werkgewer 'n werknemer moet toelaat om 'n daaglikse rustyd te 

neem van minstens 12 opeenvolgende ure nadat werk beeindig is en voordat werk weer begin. 

Daaglikse rustyd kan egter deur skriftelike ooreenkoms tot 10 uur verminder word121 vir 'n werknemer 

wat woon op die perseel waar die werkplek gelee is en wie se etenspouse minstens drie uur is. 122 

Hierdie bepaling sal by uitstek in die landbou gebruik word waar baie plaaswerkers op die perseel woon 

en waar 'n lang etenspouse oor die middaghitte die gebruik is. Die 1997-WBDV bring 'n verbetering 

mee aangesien daar nou met werkers 'n ooreenkoms aangegaan moet word om 'n werkspreiding van 14 

uur van toepassing te maak. Onder die 1983-WBDV kon die werkgewer die werknemer verplig om 'n 

werkspreiding van 14 uur te werk. 123 

6.4 Verlenging van werkure van plaaswerkers 

Gemeenregtelik het die norrnale werktyd vir plaaswerkers van sonopkoms tot sonsondergang geduur. 124 

Die begrip verlengde werkure het nie bestaan nie. Weens die plaas as allesomvattende instelling en 'n 

outokratiese bestuurstyl van boere, sou plaaswerkers verplig kon word om langer ureas die normale in 

'n sekere area te werk. Tydens oestyd en lamtyd was dit die gebruik dat plaaswerkers langer as die 

119 

120 

121 

122 

123 

124 

Artikel 2(1A) van die 1983-WBDV. Werkers behalwe plaaswerkers se maksimum werkspreiding kan 
verleng word met die toegelate ure wat in artikel 8 met betrekking tot oortydbetalings bepaal word, plus 'n 
etenspouse. Vir ekstra ure moet werkers oortydbetaling kry. 

Sien die bespreking van noodwerk hieronder. 

Dit kom op dieselfde neer as die 14 uur werkspreiding van plaaswerkers onder die 1983-WBDV. 

Vir werknemers wat nie op 'n perseel woon nie, sal die reeling nie bevredigend wees nie, omdat hulle 
moontlik nie binne die drie uur periode heen en terug kan reis nie. Dit sou ook ekstra kostes meebring. 

Artikel 3 van die 1983-WBDV. 

Somerwerktyd was dus !anger as winterwerktyd en het tussen IO en 12 uur gewissel. (Suid-Afrikaanse 
Instituut vir Rasseverhoudings Plaasarbeid in die Oranje-Vrystaat Johannesburg (1939) 39; P Daphne A 
Preliminary Survey of Farm Workers in the Mtubatula/Hluhluwe Area K waDlangezwa: Centre for Research 
and Documentation University of Zululand ( 1982) 7. 
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gewone werkure werk, daar was egter geen formele beperking daarop geplaas nie. 125 

Die 1983-WBDV wet bepaal dat 'n werkgewer 'n skriftelike ooreenkoms met 'n plaaswerker kan 

aangaan ingevolge waarvan die gewone werkure van die plaaswerker verleng word met 8 ure per week 

vir 'n tydperk van nie langer as vier maande binne 'n aaneenlopende tydperk van twaalf maande nie. 

Die ooreenkoms moet deur albei partye onderteken word. 126 Die ooreenkoms moet nie die effek he dat 

die gewone daaglikse werkure van 'n plaaswerker verleng word tot meer as 10 uur per dag nie. 127 

Die plaaswerker se ure moet volgens die 1983-WBDV binne dieselfde tydperk van twaalf maande 

verminder word sodat die gemiddelde aantal gewone ure wat per week gewerk word nie meer is as 48 

uur is nie. Die werkgewer betaal die normale loon vir gewone werkure aan die plaaswerker vir die duur 

van die tydperk waartydens verlengde of verminderde ure gewerk word. Indien die werker se werkure 

nog nie verminder is by beeindiging van die dienskontrak nie, word die werker betaal vir die ekstra ure 

wat gewerk is. 128 Die maksimum oortyd vir plaaswerkers wat verlengde ure werk is 2 uur 30 minute 

per dag. 129 

Verlengde ure is op plaaswerkers van toepassing gemaak om voorsiening te maak vir die seisoenale aard 

van die landbou, wat voorheen een van die belangrikste argumente teen die insluiting van plaaswerkers 

onder arbeidswette was. 130 Gedurende oestyd word dan verlengde ure gewerk en verminderde ure geld 

weer in die stil seisoen. 

Die 1997-WBDV gebruik nie die term 'verlengde werkure' nie, maar wel 'berekening van gemiddelde 

werkure' .131 Die Engelse 'averaging of hours' is 'n meer beskrywende term. Artikel 12 bepaal dat die 

125 

126 

127 

128 

129 

130 

131 

M Roberts Labour in the Farm Economy 2de uitg Johannesburg: S.A. Institute of Race Relations ( 1959) 68. 

Artikel 6A van die 1983-WBDV. Die plaaswerker is as gevolg van die plaas as geslote instelling en 
patemalisme moontlik nie vry om te weier nie (hoofstuk 2 par 4.5 en 4.8) en behoort bygestaan te word by 
ondertekening, verkieslik deur 'n vakbondverteenwoordiger. 

Artikel 6A(3)(a) van die 1983-WBDV. 

Artikel 6A(4)(b) van die 1983-WBDV. 

Artikel 8(1A) van die 1983-WBDV. 

Hoofstuk 2 par 6.1. 

Artikel 12 van die 1997-WBDV. 
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gewone werkure en oortyd van 'n werknemer ingevolge 'n kollektiewe ooreenkoms132 as 'n gemiddelde 

bereken kan word oor 'n tydperk van vier maande, solank 'n gemiddelde van 45 gewone werkure en vyf 

uur oortyd per week gedurende die tydperk nie oorskry word nie. 133 Die feit dat 'n kollektiewe 

ooreenkoms vereis word, skakel probleme met betrekking tot moontlike gedwonge instemming van 

werkers in 'n kwesbare posisie uit. Dit kan egter 'n probleem wees om 'n kollektiewe ooreenkoms te 

sluit, omdat die meeste plaaswerkers nie aan vakbonde behoort nie. Die probleem word ondervang deur 

die oorgangsbepalings ten opsigte van plaaswerkers in die 1997-WBDV wat lui dat artikels 6A, 134 

10(2A)135 en 14(4A)136 van die 1983-WBDV van krag bly totdat sake wat in die artikels gereel word, 

gereguleer word deur 'n sektorale vasstelling wat van toepassing is op plaaswerkers. lndien daar nie 

'n sektorale vasstelling137 gedoen word nie, kan die reeling in artikel 6A met betrekking tot verlengde 

ure onbepaald bly voortbestaan. 

Die 1983-WBDV se bepaling dat verlengde ure binne 'n tydperk van 12 maande moet uitbalanseer, is 

deur die 1997-WBDV ingekort tot vier maande, wat moontlik nie vir die landbouwerkgewer gedurende 

die oesseisoen lank genoeg sal wees nie. Deur sektorale vasstellings kan 'n langer periode vasgestel 

word om werksaamhede in 'n spesifieke gebied en spesifieke tipe boerdery te pas. 

7. ETENSPOUSES 

Die gemenereg maak geen voorsiening vir verpligte etenspouses nie. Klimaatstoestande en die tipe 

boerdery het bepaal wat die gewoontes is wat rondom etenstye ontstaan het. Gewoonlik was daar 'n 

132 

133 

134 

135 

136 

137 

'n Kollektiewe ooreenkoms word in hoofstuk 1 van die WBDV omskryf as 'n skriftelike ooreenkoms oor 
bedinge en voorwaardes van diens of enige ander aangeleentheid van onderlinge be Jang aangegaan deur een 
of meer geregistreerde vakbonde aan die een kant en aan die ander kant een of meer werkgewers en/of 
werkgewersorganisasies. 

Artikel 12(2) van die 1997-WBDV. 

Artikel 6A handel oor die verlenging van die werkure van 'n plaaswerker. 

Artikel 10(2A) handel oor die betaling van 'n gedifferensieerde loon aan plaaswerkers vir Sondagwerk. 

Artikel 14(4A) handel oor spesiale begunstigende maatreels vir plaaswerkers met betrekking tot 
akkommodasie, gesaaides en vee by diensbeeindiging. 

'n Sektorale vassteling met betrekking tot minimum diensvoorwaardes vir werknemers in 'n sektor en gebied 
word deur die Minister ooreenkomstig die vereistes van hoofstuk 8 van die 1997-WBDV gemaak. 
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periode van rus oor die warmste deel van die dag. 138 Die etenstyd van plaaswerkers was gewoonlik 

langer as die van industriele werkers, omdat hulle vroeer begin het en dikwels later in die dag opgehou 

het met werk veral waar diere versorg moes word en by melkboerdery. Een uur is gewoonlik vir ontbyt 

en 1-l 1h uur vir middagete toegelaat. 139 

Plaaswerkers se posisie met betrekking tot etenspouses is verbeter mi insluiting by die 1983-WBDV 

aangesien artikel 7(1) bepaal dat werkers na vyf ure van werk op 'n etenspouse van een uur geregtig 

is.140 

Die 1983-WBDV bepaal dat wanneer 'n werknemer, uitgesonderd 'n plaaswerker of huiswerker se 

etenspouse een uur en 15 minute oorskry, word sodanige tyd beskou as tyd wat deur die werknemer 

gewerk is. 141 Die uitsondering is waarskynlik ingevoeg om voorsiening te maak vir die langer 

werkspreiding wat op plaaswerkers van toepassing is. 

Die 1983-WBDV bepaal dat 'n werkgewer met sy werknemer 'n ooreenkoms kan aangaan om die 

etenspouse tot minstens 30 minute te verkort. 'n lnspekteur moet skriftelik verwittig word van die 

ooreenkoms. 142 Die 1997-WBDV behou die algemene reel van een uur etenstyd mi vyfuur werktyd. 143 

Die uitsondering wat voorheen net van toepassing was op plaaswerkers naamlik dat 'n langer etenstyd 

nie as deel van plaaswerkers se werktyd beskou word nie, is ingevolge die 1997-WBDV van toepassing 

op alle werkers wat woon op die perseel waar die werkplek gelee is. 144 Die 1997-WBDV vereis nie 

toestemming van 'n inspekteur om 'n werker se etenstyd te verkort nie, maar slegs dat die ooreenkoms 
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139 

140 

141 

142 

143 

144 

M Roberts Labour in the Farm Economy 2de uitg (1959) 68. 

Suid-Afrikaanse lnstituut vir Rasseverhoudings Plaasarbeid in die Oranje-Vrystaat (1939) 16. 

Die 1997-wet bepaal dat die etenspouse 'n aaneenlopende uur moet wees. Volgens die 1983 WBDV is die 
verpligte etenstyd nie van toepassing op werknemers wat noodwerk verrig nie. Die 1997-WBDV bepaal 
dat 'n verpligte etenstyd nie van toepassing is op werk wat sonder versuim gedoen moet word nie. 

Artikel 7(3)(c) van die 1983-WBDV. 

Artikel 7(2) van die 1983-WBDV. 

Artikel 14(1 ). 

Artikel l 4(3)(b) van die 1983-WBDV. 'n Kleiner groep plaaswerkers sal nou by die uitsondering ingesluit 
wees, omdat alle plaaswerker nie op die plaas woon nie. 
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skriftelik moet wees. 145 Ongeletterde werkers wat in 'n ondergeskikte posisie teenoor die werkgewer 

verkeer, soos plaaswerkers, kan in 'n nadeliger posisie as onder die 1983-WBDV verkeer. 

8. OORTYD 

Aangesien daar gemeenregtelik nie vasgestelde werkure is nie en die werkure volgens die gewoonte van 

die omgewing en na die behoefte van 'n spesifieke seisoen en plaas deur die werkgewer gereel is, 146 was 

gewone werkure so vloeibaar dat werkers gemeenregtelik nie op oortydbetaling geregtig was nie. 

Na insluiting by die 1983-WBDV was plaaswerkers wel geregtig op oortydbetaling. Oortyd word 

omskryf as die tyd waarmee die gewone werkure van 'n werker oorskry word147 en word in artikel 8 van 

die 1983-WBDV vir alle werknemers, insluitend plaaswerkers, beperk tot drie uur op 'n dag oftien uur 

per week. Plaaswerkers is onder die 1983-WBDV steeds in 'n nadeliger posisie as ander werkers wat 

deur die Wet gedek word omdat hulle eers na 48 uur werktyd oortydbetaling kry terwyl ander werkers 

wat deur die Wet gedek word na 46 uur werktyd geregtig is op oortydbetaling. 

Die werkgewer moet 'n ooreenkoms met die werknemer aangaan om oortyd te verrig en kan die werker 

nie verplig om oortyd te werk nie. Artikel 8(1A) van die 1983-WBDV bepaal dat waar 'n plaaswerker 

ingevolge artikel 6A verlengde ure werk, word oortyd beperk tot twee uur 30 minute per dag, of ses uur 

per week beperk. Wanneer enige werker noodwerk148 verrig, is die bepalings met betrekking tot oortyd 

nie van toepassing nie. 149 

Artikel 9 van die 1983-WBDV bepaal dat 'n werknemer vir oortyd vergoed word teen 'n skaal van een 

en 'n derde van die gewone uurlikse loon. Oortyd op Sondae of 'n openbare vakansiedag word egter 

145 

146 

147 

148 

149 

Artikel 14(5) van die 1997-WBDV. 

M Roberts Lab~ur in the Farm Economy 2de uitg (1959) 68. 

Woordomskrywingsartikels in beide die 1983- en 1997-wette. 

Noodwerk sluit volgens die woordomskrywingsartikel naas omstandighede soos brand, ongeluk en storm 
ook spesiale omstandighede in boerderybedrywighede soos werk in verband met die bantering van 
bederfbare produkte en lewende hawe in, wat nie binne gewone werktyd verrig kan word nie. 

Artikel 8(3)(b)) van die 1983-WBDV. 
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op 'n ander skaal bereken. 150 Loon word in artikel 1 omskryf as in die geval van 'n plaaswerker, ook 

betaling in natura, waarvan die waarde vasgestel word soos deur regulasie voorgeskryf word. 151 Die 

uurlikse loon van 'n werknemer wat op 'n ander wyse betaal word as vir die tyd werklik gewerk, word 

bepaal deur die weeklikse vergoeding vir plaaswerkers deur 48 te deel en die vergoeding vir ander 

werkers deur 46. 152 

Beperkings op oortyd is onveranderd in die 1997-WBDV behou. 153 Voorstelle in die groenskrif dat 

vergoeding vir oortyd vermeerder word na een en 'n half keer die gewone loon in plaas van een en 'n 

derde van die gewone loon soos die 1983-WBDV bepaal, is deur die wetgewer aanvaar. 154 Besigheid 

Suid-Afrika was gekant teen die voorstel omdat die organisasie van mening was dat verhoogde 

oortydbetaling bedryfskostes sal verhoog en dat dit werkgewers sal aanmoedig om hul besighede 

kapitaalintensief te bedryf. 155 Die 1997-WBD V akkommodeer hierdie bes ware deur voorsiening te maak 

vir buigsaamheid met betrekking tot betaling vir oortyd. Werkgewers kan 'n ooreenkoms met die 

werknemers aangaan dat hulle ekstra vrye tyd in plaas van betaling vir oortyd kry. 156 Die verligting 

vir werkgewers kan tot voordeel wees van werkers wat meestal ongeskoolde arbeid verrig en ontslaan 

sou kon word indien 'n werkgewer weens verhoogde oortydbetaling sou besluit om te meganiseer. 157 

Die nu we bepaling in die 1997-wet dat 'n ooreenkoms om oortyd te werk na 'n jaar verval, 158 is billik 
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152 
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154 

155 

156 

157 

158 

Artikel 9(2) van die 1983-WBDV. 

Regulasie I uitgevaardig ingevolge die 1983-WBDV bepaal dat in natura-vergoeding van plaaswerkers 
bereken sal word teen 30% van die plaaswerker se maandelikse loon of RlOO per maand, watter bedrag 
ookal die grootste is. As oorgangsmaatreel bepaal die 1997-WBDV dat hierdie omskrywing van toepassing 
bly totdat 'n sektorale vasstelling ten opsigte van plaaswerkers en huiswerkers gemaak is. (Artikel 4 van 
bylae 3). 

Artikel 16 van die 1983-WBDV. 

Artikel 10(1) van die 1997-WBDV. 

Artikel 10(2) van die 1997-WBDV. Loon word bereken volgens die aantal ure wat die werknemer 
gewoonlik werk en 'n werknemer word geag vir 45 uur per week te werk tensy 'n kleiner getal ure gewerk 
word (artikel 35). 

Beeld ( 1 Julie 1997). 

Vir elke uur oortyd moet die werknemer 30 minute vrye tyd kry indien hy/sy hul gewone loon vir die tydperk 
gewerk ontvang, anders moet die werker 90 minute vrye tyd kry vir elke 60 minute oortyd. Soepelheid is 
op hierdie manier in die wet ingebou. 

Die ontslag van 'n werknemer sal in so 'n geval moet beantwoord aan die vereistes wat in artikel 189 van 
die Wet op Arbeidsverhoudinge No 66 van 1995 gestel word vir ontslag weens bedryfsvereistes. 

Artikel 10(5) van die 1997-WBDV. 
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aangesien 'n werker se posisie in een jaar sodanig kan verander dat hy/sy nie meer in staat mag wees 

om oortydwerk te verrig nie. 

9. NOODWERK 

Die bepalings in verband met maksimum werkspreiding, oortyd en etenspouses van plaaswerkers is 

ingevolge die 1983-WBDV nie van toepassing waar die plaaswerker noodwerk verrig nie. 159 Noodwerk 

word in van die wet omskryf as: 

werk wat weens brand, ongeluk, storm, epidemie, gewelddaad, diefstal, die onklaarraking van 'n 

installasie of enige masjinerie of 'n ander onvoorsiene gebeurtenis sonder versuim verrig moet word 

of werk in verband met die opknap of herstel van 'n installasie of masjinerie wat nie binne gewone 

werktyd verrig kan word nie en ook, in die geval van 'n boerderybedrywigheid, werk in verband met 

die bantering van produkte wat weens die bederfbare aard van die produkte sonder versuim verrig moet 

word en werk in verband met die versorging van lewende hawe wat nie binne gewone werktyd verrig 

kan word nie. 160 

Uit die omskrywing van noodwerk blyk dit dat plaaswerkers dikwels by noodwerk betrokke sal wees, 

aangesien hulle by uitstek met bedertbare produkte en lewende hawe werk. Landbou is ook baie 

gevoelig vir 'storm' wat ook by die omskrywing van noodwerk ingevoeg is. 'n Boerdery het 

normaalweg ook heelwat masjinerie wat wissel van trekkers en stropers tot kragopwekkers wat moontlik 

soms weens omstandighede nie binne normale werktyd herstel kan word nie. 

Die 1997-WBDV vervang die omskrywing van noodwerk met 'werk wat sonder versuim gedoen moet 

word as gevolg van omstandighede waarvoor daar nie redelikerwys van die werkgewer verwag kon word 

om voorsiening te maak nie en wat nie gedurende hulle gewone werkure deur werknemers verrig kan 

word nie. ' 161 Beperkings met betrekking tot oortyd, etenspouses, daaglikse en weeklikse rustye, 

nagwerk en openbare vakansiedae is nie van toepassing op w,rk wat sonder versuim gedoen moet word 

nie. Probleme met hierdie nie-spesifieke omskrywing kan ontstaan omdat daar verskil van mening kan 

159 Artikels 3(b), 8(3)(b)) en 7(4)(b)) van die 1983-WBDV. 

160 Artikel I van die 1983-WBDV. 

161 Artikel 6(2) van die 1997-WBDV. 
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wees oor wat behels word deur 'werk wat sonder versuim gedoen moet word'. Werkgewers sal dalk 

'n wyer kategorie werk as werknemers hierby wil insluit. 

Die gevaar is dat noodwerk so wyd omskryf is dat beperkings wat die Wet op maksimum oortyd en 

werkspreiding plaas, nie meer van enige waarde is nie. 

10. SONDAG WERK 

Die gemenereg het geen verpligte rusdag op Sondag voorgeskryf nie. Die gebruik was wel dat net 

noodsaaklike werk soos melkery en versorging van diere op 'n Sondag gedoen word. Werkers het geen 

ekstra vergoeding vir Sondagwerk ontvang nie. 162 

Daar word algemeen aanvaar dat 'n gemeenskaplike rusdag vir die fisiese en geestelike gesondheid van 

werkers en die bevordering van gesonde familie- en sosiale verhoudings noodsaaklik is. 163 Die 

Christe like tradisie het die gebruik van Sondag as gemeenskaplike rusdag gevestig. 164 Die 1983-WBD V 

ontmoedig werk op Sondae deur verhoogde tariewe daar te stel. Met hulle insluiting by die 1983-

WBDV het plaaswerkers gebaat omdat hulle nou op verhoogde tariewe (selfs hoer tariewe as ander 

werkers wat deur die WBDV gedek word) geregtig is. 

Volgens die 1983-WBDV kan 'n werknemer in 'n fabriek en winkel slegs op Sondae werk met die 

162 

163 

164 

Noodsaaklike werk op Sondae is wel om die beurt waargeneem (Suid-Afrikaanse lnstituut vir 
Rasseverhoudings Plaasarbeid in die Orarlje-Vrystaat (1939) 16.) 

Groenskrif: Policy proposals for a new employment standards statute Staatskoerant No 17002 (23 
Februarie 1996) 50. 

Die vraag is of 'n verpligte rusdag op 'n Sondag nie inbreuk maak op die godsdiensvryheid van groepe wat 
'n antler dag as Sondag vir rus en godsdiensbeoefening verkies nie. Die Konstitusionele Hofhet beslis dat 
die verbod op die verkoop van drank op Sondag nie strydig is met artikel 14 van die interim grondwet, wat 
godsdiensvryheid waarborg nie. Sondag word volgens die hof as 'n algemene rusdag in Suid-Afrika aanvaar 
vir sekulere doeleindes en dwing persone nie om die Christelike geloof te huldig nie, al le die dag se 
oorsprong in die Christelike tradisie. Geen godsdienstige doe! word met die verbod van verkoop van drank 
op 'n Sondag gedien nie, maar we! die beperking van drankverbruik op 'n dag wat misbruik kan bevorder, 
omdat dit tradisioneel 'n gemeenskaplike rusdag is. (S v Lawrence; S v Negal; S v Solberg 1997 (I 0) BCLR 
1348 (KH). Dieselfde tipe redenasie sou gebruik kon word indien 'n werkgewer beswaar sou maak teen 
verhoogde tariewe vir Sondagwerk sou dit inbreuk maak op die godsdiensvryheid van persone wat nie die 
Christelike geloof aanhang nie. Die finale Grondwet No l 08 van 1996 bevat in artikel 15 gelykluidende 
bepalings as die interim grondwet met betrekking tot godsdiensvryheid. 



281 

skriftelike toestemming van 'n inspekteur. 165 Geen toestemming is nodig om plaaswerkers op Sondae 

te laat werk nie. Die feit dat plaaswerkers nie toestemming vir Sondagwerk hoef te gee nie, lyk na 'n 

voortsetting van tradisionele gebruike dat plaaswerkers altyd beskikbaar moet wees. 166 

Die berekening van plaaswerkers se loon vir Sondagwerk word ingevolge die 1983-WBDV volgens 'n 

gedifferensieerde skaal bereken. Indien 'n plaaswerker werk verrig wat in die gewone loop van sake 

op 'n Sondag verrig moet word 167 en nie !anger as twee uur op 'n Sondag werk nie, moet dubbel die 

gewone loon aan die werker betaal word vir die he le tyd wat gewerk is. lndien die bedrag minder is 

as die gewone loon vir twee uur, moet laasgenoemde bedrag aan die plaaswerker betaal word. Diein 

natura-vergoeding van 'n plaaswerker sal as deel van die gewone loon beskou word. 168 

Indien die plaaswerker tussen twee en vyfuur op 'n Sondag werk moet die normale loon vir 'n volle dag 

se werk betaal word. As die plaaswerker !anger as vyf uur werk, moet dubbel die uurlikse loon vir die 

tyd gewerk of dubbel die gewone daaglikse loon betaal word, watter bedrag ookal die grootste is. 'n 

Plaaswerker wat !anger as twee uur werk, is geregtig op 'n vry dag sonder beloning in die 

daaropvolgende week. 

Werknemers, behalwe plaaswerkers, wie se diensvoorwaardes deur die WBDV gedek word, kry die 

loon vir 'n volle dag se werk as hulle vier uur op 'n Sondag gewerk het. 169 lndien so 'n werker !anger 

as vier uur gewerk het, moet hy/sy dubbel die bedrag verkry vir die hele tyd deur hom/haar gewerk, 

of dubbel die loon vir 'n gewone werkdag watter bedrag ookal die grootste is. Alternatiewelik kan die 

werkgewer aan die werknemer een en 'n derde van die gewone loon vir die werklike tyd deur hom/haar 

gewerk betaal, dit wil se die skaal waarteen oortydbetaling bereken word, asook een dag vry met 

gewone betaling binne sewe dae na die betrokke Sondag. Die besluit daaroor of vergoeding uit 'n 

dubbel loon of 'n vry dag sou bestaan, le binne die bestuursprerogatief van die werkgewer. Dit is 

165 

166 

167 

168 

169 

Artikel 10 van die 1983-WBDV. 

Om voortdurend beskikbaar te moet wees is een van die kenmerke van die plaas as alles-omvattende of 
geslote instelling ('total institution') wat in hoofstuk 2 par 5.8 bespreek word. 

Artikel 10(2A). Die melk van koeie en versorging van diere en plante wat elke dag gedoen moet word sal 
waarskynlik kwalifiseer vir werk 'wat in die gewone loop van sake op 'n Sondag verrig moet word.' 
Draadspan sal klaarblyklik nie deel van die aktiwiteite wees nie. 

Sien die omskrywing van loon in artikel 1 van die wet. 

Artikel 10(2)(a) van die 1983-WBDV. 
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onbillik teenoor die werknemer wat nie in die verband geraadpleeg hoef te word nie. Die tarief vir 

Sondagwerk sal steeds van toepassing wees op oortyd wat op 'n Sondag verrig word. 170 

Plaaswerkers word in 'n voordeliger posisie geplaas as ander werkers wat deur die artikel oor 

Sondagwerk gedek word, aangesien hulle geregtig is op dubbelbetaling en 'n vry dag. Ander werkers 

wat deur die artikel gedek word is geregtig op dubbel betaling 6f betaling van een en 'n derde van hulle 

loon en 'n vry dag. Plaaswerkers wat as 'n reel werk op Sondae verrig, al is dit slegs vir twee uur en 

vyf minute sal elke week 'n hele dag moet afkry. Dit lyk na 'n onbillike las wat 'n werkgewer moet dra 

ten opsigte van verhoogde lone sowel as mannekrag in gevalle waar die normale werk op 'n plaas 

Sondagwerk vereis, soos dikwels die geval is, veral met betrekking tot die versorging van diere. 

'n Billiker bedeling is deur die 1997-WBDV ingestel deurdat geen spesiale vergoeding vir Sondagwerk 

meer op plaaswerkers van toepassing is nie. Alle werkers wat op Sondae werk word teen dubbel die 

gewone loon besoldig, tensy hulle gewoonlik op Sondae werk, in welke geval werknemers teen een en 

'n half maal van hul gewone loon per uur vergoed moet word. 171 As werkers gewoonlik op 'n Sondag 

werk, moet die gewone oortydloon dus aan hul betaal word. 172 Sondagwerk is ook onderworpe aan die 

beperkings op oortydwerk wat in artikel 10(1) van die 1997-WBDV opgele word, indien die werknemer 

nie gewoonlik op 'n Sondag werk nie. Die nuwe WBDV bring 'n verbetering mee deurdat 'n 

eenvoudige berekeningsmetode gebruik word in plaas van die gedifferensieerde en ingewikkelde skale 

wat voorheen gegeld het. Sondagwerk word steeds ontmoedig deur hoe vergoedingsvereistes (veral as 

Sondagwerk nie in die dienskontrak gespesifiseer is nie). Die werkgewer kan egter 'n ooreenkoms met 

die werknemer aangaan waarvolgens die werknemer tyd vry kry in plaas van die ekstra betaling. 173 

Hierdie altematief verleen die nodige buigsaamheid aan die reeling van Sondagwerk. 

11. OPENBARE VAKANSIEDAE 

Die gemenereg maak nie voorsiening vir vrye tyd op openbare vakansiedae nie. Die gebruik in die 

170 

171 

172 

173 

Artikels 9 en IO van die 1983-WBDV. 

Artikel 16(1) van die 1997-WBDV. 

Artikel 16(4) van die 1997-WBDV. 

Artikel 16(3) van die 1997-WBDV. 
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omgewing het bepaal of plaaswerkers 'n openbare vakansiedag sou vry he of nie. In baie gebiede was 

plaaswerkers slegs geregtig op 'n vry dag op Kersdag en Nuwejaarsdag. 174 

Die 1983-WBDV vereis dat werknemers hulle gewone loon betaal word vir 'n vakansiedag wat op 'n 

gewone werkdag val. Soos met Sondagwerk word werk op openbare vakansiedae ontmoedig deurdat 

hoer lone daarop van toepassing gemaak word. Gedifferensieerde skale is nie op plaaswerkers van 

toepassing nie. 175 

Plaaswerkers was vir die eerste keer met hulle insluiting by die 1983-WBDV op 'n rusdag op openbare 

vakansiedae geregtig. Die Wet bepaal dat indien die vakansiedag op 'n gewone werksdag val, sal 

werknemers geregtig wees op die normale loon, al werk hy/sy nie op daardie dag nie. 176 Indien die 

plaaswerker wel op die vakansiedag werk, moet die werker vergoed word teen die bedrag wat 

normaalweg per dag verdien sou word, plus Of die loon vir die tyd wat gewoonlik op daardie dag 

gewerk word, Of 'n bedrag bereken teen die loonskaal vir die volle tyd gewerk, watter van die twee 

bedrae ookal die grootste is. Alternatiewelik kan die werknemer vergoed word teen 'n skaal van een 

derde van sy/haar loon vir die volle tyd gewerk, plus een dag betaalde verlof binne sewe dae rni die 

openbare vakansiedag. 177 Die besluit hieroor berus binne die diskresie van die werkgewer. Indien die 

vakansiedag op 'n dag val wat normaalweg nie 'n werksdag is nie, soos 'n Sondag, word die vergoeding 

op dieselfde wyse bereken. Geen gedifferensieerde skale is op plaaswerkers van toepassing nie. Die 

1983-WBDV vereis nie dat toestemming van die werknemer verkry moet word vir werk op openbare 

vakansiedae nie, _wat onbillik teenoor werknemers is, omdat die werkgewer kan vereis dat werknemers 

op 'n vakansiedag werk. 

Die Wet op Openbare Vakansiedae No 36 van 1994 wysig die WBDV178 en bepaal uitdruklik dat dit ook 

die Wet op Landbou-arbeid wysig, ondanks 'n bepaling in die Wet dat wysigings aan die WBDV rni 1 

174 

175 

176 

177 

178 

Sien hoofstuk 3 par 6.1.1.4. 

Artikel 11(2) van die 1983-WBDV. 

Artikel 11(1) van die 1983-WBDV. 

Artikel 11(2) van die 1983-WBDV. 

Die 1983-WBDV het voorheen 'n onderskeid getreftussen openbare vakansiedae wat vir fabriekswerkers 
geld en die wat vir kantoorwerkers geld. Kantoorwerkers was geregtig op meer vakansiedae as 
fabriekswerkers en plaaswerkers (mi hul insluiting by die WBDV No 104 van 1992). 
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September 1993 nie van toepassing sal wees op boerderybedrywighede nie. 179 Die Wet op Openbare 

V akansiedae bepaal dat 'n openbare vakansiedag ruilbaar is vir enige ander dag wat deur ooreenkoms 

vasgestel is, of waarop daar tussen werkgewer en werknemer ooreengekom is. 180 

Die 1997-\VBDV bring 'n verbetering vir werknemers mee deurdat 'n werkgewer verbied word om van 

'n werknemer te vereis om op 'n openbare vakansiedag te werk, behalwe ooreenkomstig 'n 

ooreenkoms. 181 Die Wet vereis nie 'n kollektiewe of skriftelike ooreenkoms nie, 'n mondelinge 

ooreenkoms tussen werknemer en werkgewer sal voldoende wees. Berekening van vergoeding word 

op dieselfde wyse as onder die 1983-wet gedoen vir dae waarop die werknemer normaalweg sou werk. 

lndien die openbare vakansiedag op 'n dag val waarop die werknemer nie gewoonlik werk nie, 

byvoorbeeld 'n Saterdag of Sondag, moet die werknemer sy/haar gewone daaglikse loon plus die bedrag 

deur die werknemer verdien vir werk verrig op daardie dag, bereken op grond van tyd gewerk of enige 

ander metode, betaal word. Dit wil voorkom asof die werknemer ook op die stukwerk-metode vergoed 

sou kon word. 182 Die bepaling in die 1983-WBDV dat 'n persoon ten minste dubbel die normale loon 

vir so 'n dag moet kry, val nou weg, wat tot nadeel van werknemers is, maar die nodige buigsaamheid 

vir kompeterende bedryf van 'n besigheid verleen. 

12. VERLOF 

12.1 Jaarlikse verlof 

Volgens die gemenereg rus daar geen plig op 'n werkgewer om betaalde jaarlikse verlof aan 'n 

werknemer toe te staan nie. 183 Plaaswekers is ooreenkomstig artikel 12 van die 1983-WBDV vir die 

179 

180 

181 

182 

183 

Artikel 5(3) van Wet 36 van 1994. 'n 'Vriesbepaling' van hierdie aard is van geen waarde waar 'n Iatere 
wet 'n vroeere wet uitdruklik wysig nie. (LC Steyn Die Uitleg van Wette 5de uitg bygewerk deur SI Evan 
Tonder met medewerking van N P Badenhorst C H Volschenk en JN Wepener Kaapstad: Juta ( 1981) 159.) 

Artikel 2(2) van Wet 36 van 1994. 

Artikel 18(1) van die 1997-WBDV. 'Vakansiedag' vervang nou die ietwat argaiese 'feesdag'. 

Artikel 18(3) van die 1997-WBDV. 

Sien hoofstuk 3 par 6.1.1.5. Die vloeibaarheid van gebruik selfs in dieselfde deel van die land word deur 
die volgende aanhaling geillustreer: 'Die veroorloofde tydperk hang af van die bepaalde boer en werksman, 
maar dit is gewoonlik van 7 tot 14 dae per jaar. Die hele saak berus in so 'n mate by die diskresie van die 
werkgewer en is so afhanklik van sulke dinge soos die karakter van die werksman, die bui waarin die baas 
is en die hoeveelheid werk wat wag om gedoen te word, dat dit onmoonlik is om vas te stel in watter mate 
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eerste keer ook geregtig op minstens 14 opeenvolgende betaalde vakansiedae per jaar. Seisoenwerkers 

en los werknemers bet ingevolge die 1983-WBDV geen reg op vakansieverlof nie, wat tot onbillikheid 

teenoor bierdie werkers gelei bet, omdat bulle vir 'n substansiele gedeelte van die jaar werk en elke jaar 

na dieselfde plaas terugkeer. 

Vir elke openbare vakansiedag wat binne die verlofsiklus van die werker val, word die verlof met een 

dag verleng. Die vakansieverlof moet nie saamval met siekverlof of 'n tydperk van kennisgewing van 

die dienskontrak nie. 184 

Die Suid-Afrikaanse situasie word in ooreenstemming gebring met die IAO-standaarde185 deurdat die 

1997-WBDV vakansieverlof van 21 opeenvolgende vakansiedae186 vir alle werkers op wie die WBDV 

van toepassing is, vasstel. Die wet verwys nie na 'n kategorie werkers soos seisoenwerkers en los 

werknemers nie en bepaal slegs dat verlotbepalings nie van toepassing is op werknemers wat minder as 

24 uur per maand vir 'n werkgewer werk nie. Hierdie is 'n billiker reeling as onder die 1983-WBDV, 

omdat werkers wat voorbeen as seisoenwerknemers en los werknemers beskryf is, nou wel in 

aanmerking kom vir pro rata-verlof. 'n Werkgewer moet by ooreenkoms een dag jaarlikse verlof met 

volle besoldiging toestaan vir elke 17 dae waarop die werknemer gewerk bet en een uur jaarlikse verlof 

vir elke sewentien uur waarop 'n werknemer gewerk bet. 187 

Ten einde werkers se gesondbeid te beskerm teen die begeerte om meer te verdien en moontlik teen druk 

van die werkgewer vir diens wat nie deur vakansie onderbreek word nie, verbied beide die 1983- en 

184 

185 

186 

187 

plaasarbeiders die voorreg geniet van verlof, met of sonder loon (Suid-Afrikaanse Instituut vir 
Rasseverhoudings Plaasarbeid in die Oranje-Vrystaat (1939) 16). Die meeste boere het vereis <lat 
plaaswerkers tydens hulle verlof steeds op die plaas beskikbaar sou wees (M Roberts Labour in the Farm 
Economy 2de uitg (1959) 69). 

Artikel 12(2) van die 1983-WBDV. Die 1997-WBDV bevat 'n soortgelyke bepaling. 

Die 'Revised Convention on Holidays with Pay' No 132 van 1970 stel 3 werksweke betaalde vakansieverlof 
as minimum standaard vir een jaar van <liens. Die 'Standards on Holidays with Pay in Agriculture' 
Konvensie 101 van 1952 spesifiseer nie die duur van vakansieverlof vir plaaswerkers nie, maar bepaal <lat 
aan 'agricultural workers' 'n jaarlikse vakansie toegestaan moet word na een jaar ononderbroke <liens by 
dieselfde werkgewer en dat die tydperk bepaal moet word deur wetgewing, regulasies of kollektiewe 
bedinging. Die Aanbeveling wat die Konvensie aanvul, beveel slegs een week vakansieverlof vir 
'agricultural workers' aan. 

Artikel 20(2)(a) van die 1997-WBDV. 

Artikel 20(2) van die 1997-WBDV. 
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1997-WBDV dat 'n werkgewer met 'n werknemer ooreenkom om enige bedrag aan die werknemer in 

plaas van verlofte betaal. 'n Werknemer mag nie betaal word vir verlof wat nie geneem is nie, behalwe 

by diensbeeindiging. 188 

12.2 Siekteverlof 

Gemeenregtelik was die werkgewer nie verplig om enige loon ten tyde van siekte te betaal nie. 189 Die 

Heer- en Diensbodewette het gunstiger bepalings vir die siekteverlof van inwonende bediendes wat 

volgens kontrak geregtig was op verblyf en voedsel bevat. Sodanige werkers kon vir die eerste maand 

van siekte hulle volle loon plus byvoordele behou. In die tweede maand van ongeskiktheid was 'n 

werker op alle voordele behalwe sy/haar loon geregtig. Eers na die einde van die tweede maand was 

die werkgewer geregtig om die dienskontrak te beeindig. 190 

Plaaswerkers is mi hulle insluiting by die WBDV in 1993 wat siekteverlof betref, in 'n beter posisie 

geplaas as in die bykans twee dekades mi die herroeping van die Heer- en Diensbodewette in 1974, toe 

hulle op die gemenereg aangewese was. Onder die 1983-WBDV was hulle in 'n swakker posisie as 

gedurende die tyd toe hulle posisie deur die Heer- en Diensbodewette gereel is. 191 Siekteverlof is die 

enigste area waar plaaswerkers meer voordele onder die Heer- en Diensbodewette gehad het as onder 

latere arbeidswette. 

Geen spesiale maatreels is in die 1983-WBDV op plaaswerkers van toepassing sover dit siekteverlof 

betref nie. 'n Werknemer, insluitende 'n plaaswerker wat vyf dae per week werk, is geregtig op 30 dae 

siekteverlof, terwyl 'n werknemer wat ses dae per week werk, geregtig is op 36 dae siekteverlof met 

volle betaling vir elke tydperk van 36 agtereenvolgende maande waartydens die werknemer by dieselfde 

188 

189 

190 

191 

Artikel 20(1 l)(a) en artikel 40(b) en (c) van die 1997-WBDV. 

Sien hoofstuk 3 par 6.1.1.6. 

Sien hoofstuk 2 par 3.1.3.2.6. Die Kaapse 'Master and Servants Act' Wet 15 van 1856, het byvoorbeeld aan 
inwonende bediendes wat volgens kontrak op verblyf en voedsel gedurende die eerste maand van siekte 
geregtig was, die voile loon en byvoordele toegestaan. Gedurende die tweede maand van siekte sou so 'n 
werknemer steeds byvoordele, maar nie 'n loon ontvang nie. Dit was ook die posisie in Transvaal (Wet 13 
van 1880) en Natal (Ordonnansie 2 van 1850). Die Vrystaatse Heer- en Diensbodewette het nie bepalings 
met betrekking tot siekteverlof bevat nie, sodat die gemenereg steeds daar gegeld het. 

Sien hoofstuk 2 par 3.1.3.2.6. 
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werkgewer in diens was. 192 Seisoenswerkers en los werknemers is van voordele met betrekking tot 

siekteverlof in die 1983-WBDV uitgesluit. 

'n Hilliker bedeling vir nie-permanente werkers word deur die 1997-WBDV teweeggebring. Die nuwe 

wet bepaal dat 'n werknemer op siekteverlof met betaling geregtig is vir die getal dae wat die werknemer 

gewoonlik oor 'n tydperk van ses weke sou gewerk het, binne 'n siklus van 36 maande. Die bewoording 

verskil van die 1983-WBDV om so ook ongereelde werkers te akkommodeer, maar in praktyk kom die 

aantal dae siekverlof waarop die voltydse werknemer geregtig is, op dieselfde neer. 

Die werkgewer is nie volgens die 1983-WBDV verplig om betaalde siekteverlof toe te staan indien die 

werknemer nie 'n sertifikaat van 'n mediese praktisyn na meer as twee opeenvolgende dae van 

afwesigheid kan voorle nie. 193 Vir plaaswerkers is daar die spesiale vergunning in die 1983-WBDV dat 

indien 'n werkgewer aandring op 'n sertifikaat van 'n mediese praktisyn, die werkgewer aan die 

plaaswerker hulp moet verleen om so 'n sertifikaat te bekom. 194 Die bepaling neem vervoerprobleme 

wat plaaswerkers op afgelee plase mag ondervind in ag. 

Die 1997-WBDV verwys nie in die verband na plaaswerkers nie, maar brei die voordeel na antler 

werkers uit deur te bepaal dat 'indien dit nie redelikerwys uitvoerbaar is vir 'n werknemer wat op 'n 

werkgewer se perseel woon om 'n mediese sertifikaat te bekom nie, mag die werkgewer nie die betaling 

van siekteverlof weerhou nie, tensy die werkgewer redelike bystand aan die werknemer verleen om die 

sertifikaat te bekom. 195 

12.3 Kraamverlof 

Die gemenereg verleen geen kraamverlof aan 'n werknemer nie en plaas geen verbod op arbeid deur 'n 

vrou voor of rni haar bevalling nie. Die Heer- en Diensbodewette het 'n werkgewer gemagtig om 'n 

vroulike werknemer te ontslaan indien sy as gevolg van swangerskap onbekwaam sou raak om die werk 

192 

193 

194 

195 

Artikel 13 van die 1983-WBDV. 

Artikel 13(3) van die 1983-WBDV. 

Artikel 13(3A) van die 1983-WBDV. 

Artikel 23(3) van die 1997-WBDV. 
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te verrig soos dit in haar dienskontrak uitgespel is.196 Vroulike plaaswerkers se posisie is met die 

insluiting van plaaswerkers by die 1983-WBDV verander. 197 Artikel 17(b) van die wet verbied dat 'n 

vrou gedurende die vier weke voor en agt weke na haar bevalling werk. Die vrou geniet geen 

werksekerheid nie omdat daar geen verpligting op die werkgewer rus om die vrou weer in <liens te neem 

nie. Vroulike plaaswerkers wat weens die ongeskoolde aard van plaaswerk maklik vervang kan word 

en wat weens lae lone ook lae werkloosheidsversekeringsvoordele geniet, kan in werklikheid deur 

hierdie 'beskermende' wetgewing benadeel word. 

Naas 'n 40 uur werkweek was vier maande betaalde en twee maande onbetaalde kraamverlof een van 

COSATU se belangrikste eise by onderhandelinge oor die nuwe WBDV. 198 Die 1997-WBDV bepaal 

egter dat 'n werknemer geregtig is op minstens vier opeenvolgende maande onbetaalde kraamverlof. 199 

Die vrou geniet dus nou werksekerheid wat sy nie onder die 1983-WBDV gehad het nie, maar die nuwe 

wet bring nie verligting vir die vrou se finansiele probleme tydens die kraamtydperk nie. In teenstelling 

met die 1983-WBDV se rigiede verbod op werk deur vroue voor en rui kraam, is die bepalings in die 

1997-WBDV buigsamer. Die vrou kan byvoorbeeld vroeer asses weke na die kind se geboorte weer 

werk indien 'n dokter of vroedvrou sertifiseer dat sy geskik is om dit te doen. 200 Daar is ook 

buigsaamheid met betrekking tot wanneer die vrou met kraamverlof kan begin. 201 Artikel 26 bied 

beskerming aan die vrou en kind deurdat die werkgewer verbied word om haar voor en na die bevalling 

werk te laat doen wat gevaarlik vir haar en haar kind is. Geskikte alternatiewe werk moet tot ses 

maande na die bevalling aan haar aangebied word. 202 

'n Werkgewer sal in aanmerking moet neem dat dit volgens die Wet op Arbeidsverhoudinge (WA V) No 

196 

197 

198 

199 

200 

201 

202 

Hoofstuk 4 van Wet 13 van 1880 (T). 

Die Wysigingswet op Basiese Diensvoorwaardes No 104 van 1992. 

Carol Paton 'Employment standards: last chance for a deal' (1997) 2 (21) SALB 14. 

Artikel 25(1) van die 1997-WBDV. 

Artikel 25(3). Vroue in laer inkomstegroepe soos plaaswerkers sal waarskynlik die bepalings verwelkom, 
maar dit kan hulle aan die ander kant ook lok om gouer terug te keer werk toe as wat bevorderlik is vir 
hul eie gesondheid en die van die baba. 

Artikel 25(2)(a) van die 1997-WBDV. 

Artikel 26(2) van die 1997-WBDV. 
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66 van 1995 'n outomatiese onbillike arbeidspraktyk is om 'n swanger persoon af te dank. 203 Die 

omskrywing van ontslag in artikel 186 van die 1995-WAV sluit ook in die weiering van 'n werkgewer 

om 'n werknemer wat kraamverlof gneem het, toe te laat om haar werk te hervat. Onder die 1956-WAV 

sou 'n werknemer die hofwel konnader indien sy weens haar swangerskap afgedank is. Die werkgewer 

sou dan moes bewys dat hy/sy onredelik benadeel is deur die werknemer se betrekking vir haar oop te 

hou.204 

Huidiglik ontvang 'n vrou gedurende die kraamtydperk slegs 45 % van haar gewone salaris vir 'n 

tydperk van ses maande van die Werkloosheidsversekeringsfonds. Die maatreels is ook van toepassing 

gemaak op plaaswerkers deur die Wysigingswet op Werkloosheidsversekering No 103 van 1992. Die 

Wet op Werkloosheidsversekering,205 bepaal dat sy alle voordele uit die fonds verbeur as sy meer as een 

derde van haar salaris van haar werkgewer ontvang. Hierdie bepaling is 'n disinsentief vir werkgewers 

om voldoende voordele aan vroue te laat toekom. 206 

Konvensies van die IAO met betrekking tot kraamvoordele plaas die verantwoordelikheid vir betaalde 

kraamverlof op maatskaplike voordeelskemas of die staat, eerder as op die werkgewer. 207 Een derde 

van alle lande plaas egter die verpligting op werkgewers. 208 In Suid-Afrika is dit ook die gebruik in die 

vervaardigingsektor.209 Verpligte gedeelde verantwoordelikheid tussen die werkgewer en die 

werkloosheidsversekeringsfonds kan maksimum voordele aan vroue voor en na kraam bied, wat 

ontbering vir veral laagbesoldigde werkers sal voorkom. 

203 

204 

205 

206 

207 

208 

209 

Artikel 187 van Wet 66 van 1995. 

Randall v Progress Knitting Textiles (1992) 13 ILJ200 (NH). 

Wet 30 van 1966. 

Die Wiehahn-kommissie het reeds in 1981 aanbeveel dat vroue 'n 60% kraamvoordeel uit die 
Werkloosheidsversekeringsfonds verkry. Indien die WBDV voorsiening maak daarvoor dat die werkgewer 
'n bydrae van 40% lewer, sou die las versprei word om die vrou, die kind en die gesinslewe te beskerm. 
(Verslag van die Kommissie van Ondersoek na Arbeidswetgewing RP 27/1981Deel5 par 5.14.19. 

Die 'Maternity Protection' Konvensie No 103 van 1952. Die 'Maternity Protection (Agriculture)' 
Aanbeveling No 12 van 1921 het vroulike plaaswerkers reeds by kraamvoordele betrek. 

Groenskrif: Policy proposals for a new employment standards statute Staatskoerant No 17002 (23 
F ebruarie 1996) 61. 

Groenskrif: Policy proposals for a new employment standards statute Staatskoerant No 17002 (23 
Februarie 1996) 60. 
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Die 1997-WBDV bepaal dat kraamvoordele deur die Minister van Arbeid behoudens die bepalings van 

die Werkloosheidsversekeringswet No 30 van 1966 bepaal word. Volgens voetnota 7 van die 1997-

WBDV sal wysigings aan artikels 34 en 37 van die Werkloosheidsversekeringswet aan die Kabinet 

voorgestel word om kraamvoordele te verbeter en om voorsiening te maak dat voordele wat die 

werkgewer betaal, nie die werknemer se reg op werkloosheidsvoordele negatief bei"nvloed nie. 

Alhoewel daar geen plig op die werkgewer rus om betaalde kraamverlof toe te staan nie, kan hierdie 

maatreels indien dit in werking gestel word, werknemers aanmoedig om 'n meer substansiele gedeelte 

van vroue se gewone loon tydens kraamverlof aan hulle toe te staan as wat tot dusver die geval was. 

Die 1997-WBDV bring, wat vier maande kraamverlof en beskerming teen afdanking betref, die posisie 

in Suid-Afrika in ooreenstemming met intemasionale standaarde.210 Die grondwet wat bepaal dat daar 

geen diskriminasie op grond van onder andere geslag en swangerskap mag wees nie, word ook eerbiedig 

deurdat vroue nie afgedank kan word weens hul swangerskap211 soos wel ingevolge die 1983-WBDV 

moontlik was nie. Die praktiese posisie van vroue soos plaaswerkers wat lae lone in Suid-Afrika 

verdien, laat egter nog veel te wense oor omdat hulle gedurende die kraamtydperk 'n baie kleiner bedrag 

as hulle normale loon ontvang, naamlik 45 % plus enige bedrag minder as 'n derde van hulle normale 

loon wat 'n werkgewer goedgunstiglik betaal. 'n Plaaswerker kan dus maksimum 78 % van haar gewone 

salaris tydens die kraamtyd verkry, wat tot ontbering kan lei as gevolg van die uiters lae lone wat aan 

plaaswerkers betaal word. 212 Die verwagte veranderings soos voorsien in voetnota 7 by die 1997-

WBD V wat hierbo bespreek is, behoort verligting te bring. 

210 

211 

212 

IAO Konvensie No 103 van 1952 bepaal dat die periode van kraamverloften minste 12 weke moet wees. 
Betaling vir mediese kostes van die vrou en versorging van haar en haar baba moet uit openbare fondse of 
maatskaplike voorsorgfondse betaal word. Betaling word nie van die werkgewer vereis nie, ten einde 
diskriminerende indiensnemingspraktyke jeens vroue te voorkom. Die 'Maternity Protection' Aanbeveling 
No 95 van 1952 verhoog die tydperk van kraamverlof na 16 weke en stel kontantvoordele hoer vas, naamlik 
op 100% van die vrou se vorige verdienste waar dit prakties moontlik is. Die aanbeveling handel ook oor 
mediese voordele en die verbod op die ontslag van die vrou vanaf die oomblik dat die werkgewer in kennis 
gestel is van haar swangerskap tot 'n maand nadat kraamverlof beeindig is. (Sien L Epstein 'Maternity 
Protection in South African Law' (1992) 13 ILJ303 op 308). Die vier maande verlofis kort in vergelyking 
met tydperke van tot 18 maande kraamverlofwat in dele van Wes-Europa geld. (C Matthias 'Neglected 
Terrain: Maternity Legislation and Protection of the Dual Role of Worker and Parent in South Africa' 
(1994) 15 JLJ 20 op 23). 

Artikel 9 van Wet 108 van 1996. 

'n Verwerking van statistiese gegewens toon aan dat die gemiddelde loon van voltydse plaaswerkers R422 
per maand is. (Sentrale Statistiekdiens Census of Agriculture 1993 Pretoria (1998) 23. 
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12.4 Verlof vir gesinsverantwoordelikheid 

Die gemenereg verleen geen reg aan werkers vir verlof vir gesinsverantwoordelikheid nie. Boere het 

in die verlede goedgunstiglik aan werkers verlof toegestaan om byvoorbeeld 'n siek familielid te 

besoek. 213 

Voorsiening vir verpligte betaalde verlof vir gesinsverantwoordelikheid word vir die eerste keer in die 

1997-WBDV gemaak. 214 Werknemers wat langer as vier maande in <liens van 'n werkgewer is en 

minstens vier dae per week vir daardie werkgewer werk, kan gedurende elke verlofsiklus drie dae 

betaalde verlof by geboorte of siekte van 'n kind, of die dood van die werknemer se lewensmaat of 

nab ye familielid verkry. 215 Die werkgewer kan vereis dat die werknemer redelike bewys verskaf dat die 

geval waarvoor verlof geeis word wel plaasgevind het. 216 Ongebruikte verlof vir 

gesinsverantwoordelikheid verval aan die einde van 'n verlofsiklus. 217 Die getal dae en omstandighede 

waaronder verlof verleen word, kan wel deur middel van kollektiewe ooreenkoms gewysig word.218 

13. NAGWERK 

Die gemenereg bevat geen aanwysings met betrekking tot nagwerk nie. Werkgewers kon van 

plaaswerkers verplig om in die nag te werk. 219 Die 1983-WBDV het ook geen aanwysings met 

betrekking tot nagwerk bevat nie, ten spyte daarvan dat Suid-Afrika 'n aantal konvensies van die IAO 

met betrekking tot die reeling van nagwerk vir vroue geratifiseer het. 220 

213 

214 

215 

216 

217 

218 

219 

220 

M Roberts Labour in the Farm Economy 2de uitg (1959) 70. 

In Wes-Europa is ouerskap- en vaderskapvoordele reeds gevestigde gebruik. (C Matthias 'Neglected 
Terrain: Maternity Legislation and Protection of the Dual Role of Worker and Parent in South Africa' 
(1994) 15 /LJ 22). 

Artikel 27(2) van die 1997-WBDV. 

Daar kan verskil van mening tussen werkgewer en werknemer ontstaan oor wat 'redelike bewys' behels. 

Artikel 27(6) van die 1997-WBDV. 

Artikel 27(7) van die 1997-WBDV. 

M Roberts Labour in the Farm Economy 2de uitg (1959) 68. 

Sien paragraaf 2 van die gedeelte oor die lntemasionale Arbeidsorganisasie in hoofstuk 8C. 
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Beskerming van werkers wat nagwerk doen word wel in die 1997-WBDV aangespreek. Nagwerk 

beteken ingevolge artikel 17 werk wat na 18:00 en voor 06:00 die volgende dag verrig word. 'n 

Werkgewer kan alleenlik van 'n werknemer verwag om nagwerk te doen indien daar so ooreengekom 

is221 en indien die werknemer vergoed word deur 'n toelae, of deur 'n vermindering van werkure en 

indien vervoer beskikbaar is tussen die werknemer se woonplek en die werkplek by die begin en einde 

van die werknemer se skof. 222 

Die werkgewer is verplig om die werknemer van wie op gereelde grondslag verwag word om tussen 

23:00 en 06:00 te werk223 in verband met enige gesondheids- en veiligheidsgevare wat verbonde is aan 

die nagwerk in te lig. Die reg van die werknemer om 'n mediese ondersoek op versoek van die 

werknemer en vir die rekening van die werkgewer te ondergaan, moet ook deur die werkgewer onder 

die werknemer se aandag gebring word. 224 

Plaaswerkers wat druiwe en hops oes en soms ook gewasse soos koring, is by nagwerk betrokke. 'n 

Groot persentasie plaaswerkers bestaan uit vroue wie se gesinne benadeel kan word indien hulle nagwerk 

doen. Die Goeie Praktykskode wat kragtens artikel 87 van die 1997-WBDV uitgereik sal word, sal 

aanwysings met betrekking tot die uitwerking van nagwerk op die gesondheid, veiligheid en welsyn van 

werknemers bevat. Nagwerk en gesinsverantwoordelikhede is van die aangeleenthede wat volgens die 

Wet by die Goeie Praktykskode ingesluit sal word.225 

14. KENNISGEWING VAN DIENSBEeINDIGING 

Gemeenregtelik kon 'n werkgewer se dienskontrak onder sekere omstandighede summier beeindig 

221 

222 

223 

224 

225 

Die Wet bevat geen spesiale vereistes vir sodanige ooreenkoms nie. Die woordomskrywingsartikel 
definieer nie ooreenkoms nie, maar bepaal dat dit ook 'n kollektiewe ooreenkoms kan beteken. 
Klaarblyklik is 'n mondelinge ooreenkoms tussen werkgewer en werknemer in hierdie geval voldoende. 

Artikel 17(2) van die 1997-WBDV. 

'Gereelde grondslag' is van toepassing wanneer die werknemer vir 'n tydperk van )anger as een uur tussen 
23:00 en 06:00 vir minstens vyfkeer per maand of 50 keer per jaar werk. (Artikel 17(4)). 

Artikel 17(3)(b). 

V oetnota 3 van Wet 7 5 van 1997. 
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word.226 lndien summiere beeindiging nie vanpas was nie, kon die werkgewer die dienskontrak bloot 

deur kennisgewing beeindig.227 Die kennisgewingperiode het met die betalingsiklus saamgehang. lndien 

'n werknemer byvoorbeeld maandeliks vergoed is, moes hy/sy 'n kalendermaand kennis kry. 228 

Spesiale probleme van plaaswerkers, meegebring deur 'n uitgebreide familie, vee en ongeoeste gewasse, 

het by diensbeeindiging tot ontbering gelei. Voor die insluiting van plaaswerkers by die WBDV was 

'n plaaswerker afhanklik van die werkgewer se goedgesindheid vir tydelike voortgesette huisvesting en 

die versorging van die plaaswerker se lewende hawe en gesaaides na die beeindiging van die 

dienskontrak. 

lngevolge die 1983-WBDV geniet plaaswerkers voordele by kennisgewing van diensbeeindiging wat nie 

vir ander werkers geld nie. Artikel 14(l)(b) bepaal dat 'n plaaswerker na die eerste vier weke van <liens 

een maand kennis van die beeindiging van die kontrak moet kry, af gesien daarvan of die plaaswerker 

weekliks of maandeliks vergoed word. Ander maandelikse werknemers is slegs op twee weke 

kennisgewing geregtig, wat hulle in 'n swakker posisie as hulle gemeenregtelike posisie plaas. 

Plaaswerkers se posisie is in ooreenstemming met die gemenereg wat vereis dat werknemers wat 

maandeliks betaal word op 'n kennisgewingtydperk van een maand geregtig is. 229 

Die 1983-WBDV bepaal dat 'n plaaswerker by die beeindiging van die dienskontrak geregtig is op 

huisvesting waarop hy/sy kragtens sy dienskontrak geregtig sou gewees het230 indien dit met die vereiste 

kennisgewing beeindig is of vir 'n tydperk van 30 dae vanaf die datum waarop die dienskontrak wel 

beeindig is, watter tydperk ookal die langste is. Die plaaswerker se lewende hawe moet op die 

226 

227 

228 

229 

230 

Die werkgewer kan die kontrak summier beeindig indien die gedrag van die werknemer neerkom op 
repudiasie van die kontrak of 'n emstige verbreking van 'n wesenlike term van die kontrak (Barney Jordaan 
& Alan Rycroft Handleiding tot die Suid-Afrikaanse Arbeidsreg (1994) 103). 

Die werkgewer kon die kontrak vir enige rede of geen rede beeindig nie. Kennisgewing van 
diensbeeindiging was 'n magtige wapen in die hand van werkgewers omdat die howe nie die rede vir ontslag 
kon bevraagteken soos by summiere ontslag nie. Industriele werkers bet die beskerming van die onbillike 
arbeidspraktykleerstuk geniet omdat hulle ingesluit was by die WA V. Plaaswerkers bet eers hierdie 
beskerming geniet toe die Wet op Landbou-arbeid op hulle van toepassing gemaak is. Die nuwe WA V No 
66 van 1995, wat plaaswerkers insluit, hied uitgebreide beskerming teen arbitrere beeindiging van die 
dienskontrak deur die werkgewer. 

Sien hoofstuk 3 par 4.7.3. 

Tiopazi v Bulawayo Municipality 1923 AD 317 op 326-7; Hunt v Eastern Province Trading Co 1883 (3) 
EDC 12; sien ook hoofstuk 2 par 4.7.3. 

Artikel 14(4A)(i) van die 1983-WBDV. 
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werkgewer se grond gehou word vir solank as wat die dienskontrak bepaal of as dit langer is as 

eersgenoemde tydperk, vir 30 dae nadat die dienskontrak beeindig is. 231 Die plaaswerker is ook geregtig 

om ongeoeste gewasse op die grond wat deel uitmaak van sy /haar beloning te versorg en binne 'n 

redelike tyd nadat dit geoes kan word, te oes en verwyder, tensy die werkgewer die plaaswerker vir die 

gewasse vergoed.232 Die Wet gee deur middel van hierdie artikel erkenning aan die kwesbare posisie 

en spesiale behoeftes van plaaswerkers. Selfs as die plaaswerker summier ontslaan word is hy/sy op 

genoemde voordele geregtig. 233 Indien die kontrak van 'n huurarbeider as 'n huurkontrak en nie as 'n 

dienskontrak getipeer word nie, sal selfs 'n langer kennisgewingperiode vereis word, soos hierbo 

aangetoon is. Die bepalings van die Wet op die Uitbreiding van Sekerheid van Verblyfreg234 en die Wet 

op Grondhervorming (Huurarbeiders)235 sal deur 'n werkgewer van plaaswerkers by kennisgewing van 

diensbeeindiging in ag geneem moet word. 236 

By beeindiging van 'n dienskontrak moet 'n werknemer ingevolge die 1983-WBDV van 'n 

dienssertifikaat voorsien word. Aan 'n seisoenwerker word slegs 'n dienssertifikaat verskaf as hy/sy 

daarom vra. 'n Los werknemer is nie geregtig op 'n dienssertifikaat nie. Die maatreel kan vir 'n los 

werknemer tot ontbering lei. 

Die 1997-WBDV bevoordeel plaaswerkers en huiswerkers ook soos die 1983-WBDV met betrekking 

tot die kennisgewingperiode. Hulle is geregtig op vier weke kennis na die eerste vier weke diens terwyl 

231 

232 

233 

234 

235 

236 

Artikel l4(4A)(b)(ii) van die 1983-WBDV. 

Artikel 14(4A)(b)(iii) van die 1983-WBDV. 

Artikel 14 (4A). 

Wet 62 van 1997. 

Wet 3 van 1996. 

Die Wette word hieronder in hoofstuk 7 bespreek. 'n Huurarbeider kan deur 'n hofbevel uitgesit word by 
versuim om arbeid te lewer of by 'n wesenlike verbreking van die kontrak soos growwe wangedrag of weens 
landbouaktiwiteite en ontwikkeling van die grond deur die werkgewer (Artikels 7 en 8 van Wet 3 van 1996). 
Die werkgewer moet 2 maande voor aansoek om uitsetting aan die huurarbeider kennis gee (artikel l). 
Plaaswerkers wat nie huurarbeiders is nie, maar op die perseel woon, se verblyfreg kan beeindig word indien 
hy/sy bedank of die diensooreenkoms ingevolge die WA V No 66 van 1995 beeindig is. Selfs al is daar aan 
die vereistes van die WA V voldoen, moet daar aan die vereistes van billikheid en regverdigheid by die 
beeindiging van die verblyfreg beantwoord word. Die vergelykende ontbering van partye moet in 
aanmerking geneem word om aan die vereiste te beantwoord. (Artikel 8(1) van Wet 62 van 1997). 



295 

antler werknemers slegs op vier weke kennis geregtig is nadat hulle 'njaar in diens was. 237 Hierdie is 

die enigste artikel in die wet, oorgangsreelings uitgesluit, waarin daar na 'n plaaswerker verwys word. 

Die 1997-WBDV behou ook die begunstigende bepalings vir plaaswerkers met betrekking tot 

akkommodasie na diensbeeindiging. 238 

'n Nuwigheid in die wet is dat indien 'n werknemer verkies om aan te bly nadat hy/sy betaling in plaas 

van kennisgewing van diensbeeindiging ontvang het, word die besoldiging wat die werkgewer moet 

betaal met die waarde van die akkommodasie verminder. 239 Hierdie bepaling sal verhoed dat 

plaaswerkers onmiddellik uitgesit kan word. 

Die 1997-WBDV bevat nie bepalings soos die 1983-WBDV wat die plaaswerker toelaat om sy/haar oes 

te versorg en lewende hawe vir 'n tydperk na diensbeeindiging op die grond aan te hou nie. Artikel 3 

van Bylae 3 in die 1997-WBDV bepaal egter dat hierdie reg van plaaswerkers van krag bly totdat dit 

deur 'n sektorale vasstelling gereel word. Die sektorale vasstelling kan minder gunstig wees as die 

bepaling in die 1983-WBDV, sodat hierdie reg van plaaswerkers eerder in die WBDV moes bly staan 

het om aan plaaswerkers sekerheid ten opsigte van hierdie regte te gee.240 

Die 1997-WBDV bepaal dat 'n werknemer by diensbeeindiging geregtig is op 'n dienssertifikaat met 

diensbesonderhede. Werkers wat seisoenwerk en los werk verrig word nie meer soos onder die 1983-

WBD V van hierdie voordeel uitgesluit nie. 241 

237 

238 

239 

240 

241 

Artikel 37(l)(c) van die 1997-WBDV. 

Artikel 39(l)(a) van die 1997-WBDV. 

Artikel 39(2) van die 1997-WBDV. 

Plaaswerkers kan by diensbeeindiging in 'n swakker posisie onder die 1997-WBDV geplaas word, omdat 
'n sektorale vasstelling die toegelate tyd vir die versorging van vee en gesaaides kan verminder of daarmee 
kan wegdoen. Bepalings in die Wet self soos in geval van die 1983-WBDV, sou groter sekuriteit aan 
plaaswerkers gegee het, omdat slegs die parlement die bepalings sou kon wysig. 'n Sektorale vasstelling 
kan te enige tyd deur die Minister opgeskort of ingetrek word nadat geleentheid vir openbare kommentaar 
gegee is. (Artikel 56(4) van die 1997-WBDV.) 

Artikel 42 van die 1997-WBDV. 



296 

15. SKEIDINGSLOON 

Gemeenregtelik was werknemers nie op 'n skeidingsloon geregtig nie. Die 1983-WBDV bevat ook geen 

aanwysing met betrekking tot 'n skeidingsloon nie. Bepalings met betrekking tot 'n skeidingsloon is vir 

die eerste keer in die 1997-WBDV geplaas. Die bepaling is identies aan artikel 196 van die Wet op 

Arbeidsverhoudinge No 66 van 1995 wat deur die 1997-WBDV herroep word. 'n Werkgewer wat 'n 

werknemer weens bedryfsvereistes242 ontslaan moet 'n skeidingsloon gelyk aan minstens een week se 

besoldiging betaal243 vir elke voltooide jaar aaneenlopende <liens by daardie werkgewer. 244 Die bepaling 

is besonder belangrik vir plaaswerkers waarvan 'n geringe persentasie ingesluit is by voorsorgfondse 

vir aftrede. 

Artikel 84 skryf voor dat vir doeleindes van die berekening van die duur van 'n werknemer se <liens by 

'n werkgewer, moet vorige <liens by dieselfde werkgewer in aanmerking geneem word, indien die 

onderbreking tussen die tydperke van <liens minder as eenjaar is. lndien die artikel alleen gestaan het, 

sou werknemers wat seisoenwerk verrig ook op 'n skeidingsloon geregtig wees. Artikel 41(2) bepaal 

egter uitdruklik dat aaneenlopende <liens verrig moet word om vir 'n skeidingsloon in aanmerking te 

korn. Die implikasie is dat ongereelde en nie-permanente werkers uitgesluit is van die voordele van 'n 

skeidingsloon. So 'n toepassing sal onbillike gevolge he vir werkers wat soms vir agt maande van elke 

jaar by dieselfde werkgewer seisoenwerk verrig. Pro rata-voordele soos in die res van die wet, sou ook 

by die betaling van 'n skeidingsloon billiker teenoor werkers wees wat nie aaneenlopende <liens verrig 

nie. 

'n Werknemer is ingevolge die 1997-WBDV nie geregtig op 'n skeidingsloon indien 'n aanbod van die 

werkgewer op alternatiewe <liens onredelikerwys geweier word nie.245 Die betaling van 'n 

242 

243 

244 

245 

Die term beteken vereistes gegrond op die ekonomiese, tegnologiese, strukturele en soortgelyke behoeftes 
van 'n werkgewer. (Artikel 41(1) van die 1997-WBDV). 

Volgens die 1997-WBDV behels 'besoldiging' vergoeding in kontant of goedere of beide in kontant en 
goedere. 'Loon' behels die geldelike vergoeding vir gewone werkure (woordomskrywingsartikel). 

Artikel 41(2) van die 1997-WBDV. Die Kommissie vir Versoening, Bemiddeling en Arbitrasie is nie by 
magte om hierdie bedrag hoer vas te stel nie (Thubane v Hendlers Industrial Carriers [1997] 2 BLLR 131 
(NH). 

Artikel 41 (4) van die 1997-WBDV. Die aanwysing is in ooreenstemming met die uitspraak in Thubane v 
Hendlers Industrial Carriers [I 997) 2 BLLR 131 (NH). In die saak is aan die werknemer 'n oorplasing na 
die hootkantoor aangebied nadat die projek waarop hy gewerk het beeindig is. Hy het geweier om dit te 
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skeidingsloon raak nie ander betalings soos agterstallige verlofgeld nie. 246 

16. VERBOD OP KINDERARBEID 

Die landbousektor in Suid-Afrika het 'n lang geskiedenis van uitbuiting van kinders ter wille van hul 

arbeid.247 Deur die jare was die inboekstelsel,248 die Heer- en Diensbodewette en die gebrek aan 'n 

gemeenregtelike beperking op kinderarbeid249 instrumenteel tot die misbruik van 'n weerlose groep ter 

wille van hul inskiklikheid en goedkoop arbeid. Weens armoede en gevangenheid binne 'n 

patemalistiese stelsel kon plaaswerker-ouers nie aan hul kinders beskerming teen eise vir hul arbeid bied 

nie. Kinderarbeid strem die fisiese, psigiese en intellektuele groei van kinders, sit die kringloop van 

ongeletterdheid en armoede voort en vererger werkloosheid onder volwassenes. 250 Die IAO het om 

hierdie rede verskeie konvensies aangeneem om kinderarbeid te beperk. 251 

Die 1983-WBDV,252 sowel as die Wet op Kindersorg,253 bevat 'n verbod op die indiensneming van 

kinders onder die ouderdom van 15 jaar. Die verantwoordelike Minister kan egter vrystelling aan 'n 

individu of algemene vrystelling aan groepe verleen. 254 Die verbod in die twee wette is nie effektief nie, 

soos blyk daaruit dat 40,000 kinders tussen die ouderdom van 10 en 14 jaar gedurende 1994 in die 

246 

247 

248 

249 

250 

251 

252 

253 

254 

aanvaar en was volgens die hof nie geregtig op 'n skeidingsloon nie. 

Artikel 40 van die 1997-WBDV. 

Sien hoofstuk 1 par 2. 7 .1. 

Sien hoofstuk 2 par 3.1.3.2.4. 

Sien hoofstuk 2 par 4.5.1.2 en par 5.3. 

Groenskrif: Policy proposals for a new employment standards statute Staatskoerant No 17002 (23 
Februarie 1996) 63. 

Die 'Minimum Age for Admission to Employment' Konvensie No 138 van 1973, die jongste konvensie 
van die IAO met betrekking tot kinderarbeid, stel 15 jaar as die minimum ouderdom vas. Vir lidlande 
waarvan die ekonomie en opleidingsfasiliteite onvoldoende is, word 'n minimum ouderdom van 14 jaar 
aanvanklik vereis. 

Artikel 17 van Wet 3 van 1983. 

Artikel 52A van Wet 74 van 1983. 

Artikel 52A van Wet 74 van 1983. 
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landbousektor werksaam was. 255 

In onderhandelinge oor die nuwe WBDV het COSATU daarop aangedring dat kinders256 onder 16 nie 

toegelaat moet word om te werk nie. Die 1997-WBDV behou egter die verbod op die arbeid van 

kinders onder 15 jaar, of die arbeid van 'n kind onder die minimum skoolverlatingsouderdom, indien 

dit 15 jaar of ouer is.257 Die Suid-Afrikaanse Skolewet.258 vereis van 'n ouer om 'n leerder te laat 

skoolgaan tot die laaste dag van die jaar waarin die leerder 15 word of graad nege bereik, wat ookal 

eerste plaasvind. 

Kinders bo 15 jaar maar onder 18 mag nie in <liens geneem word wat onvanpas is vir 'n persoon van 

daardie ouderdom, of wat die kind se welsyn, opvoeding, liggaamlike of geestesgesondheid of 

geestelike, morele of sosiale ontwikkeling in gevaar stel nie. 'n Werkgewer wat in stryd met die 

bepalings handel, begaan 'n misdryf.259 

By wysiging van diensstandaarde deur die Minister ingevolge artikel 50 en 'n sektorale vasstelling 

ingevolge artikel 56 mag die Minister van Arbeid slegs die verbod op arbeid van kinders onder 15 wysig 

om indiensneming van kinders by die verrigting van adverterings-, sport-, artistiese of kulturele 

aktiwiteite toe te laat. 260 'n Kollektiewe ooreenkoms (selfs een aangegaan by 'n bedingingsraad) kan nie 

die verbod op arbeid van kinders onder 15 wysig nie. 261 

Kinders onder 15 jaar sal dus voortaan onder geen omstandighede in die landbou werksaam kan wees 

nie. Plaaswerker-ouers en hul kinders word beskerm teen die aandrang van 'n werkgewer dat 'n kind 

255 

256 

257 

258 

259 

260 

261 

Groenskrif: Policy proposals for a new employment standards statute Staatskoerant No 17002 (23 
Februarie 1996) 65. 

'n Kind word in die woordomskrywingsartikel gedefmieer as 'n persoon onder 18 jaar oud. 

Artikel 43(1) van die 1997-WBDV. 

Artikel 3(1) van Wet 84 van 1966. 

Artikel 43(2) van die 1997-WBDV. Die bewoording kom ooreen met beskerming wat aan kinders in artikel 
28 van die Grondwet No I 08 van 1996 verleen word. 'n Boer sal sy/haar eie oordeel moet gebruik om te 
bepaal ofwerk vir 'n 15-jarige skadelik is. Die optel van swaar voorwerpe kan byvoorbeeld skadelik wees 
vir 'n kind se fisiese welsyn. 

Artikel 50(2)(b) van die 1997-WBDV. 

Artikel 49(l)(t) van die 1997-WBDV. 
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moet werk deurdat artikel 46(b) bepaal dat dit 'n misdryf is om te diskrimineer teen 'n persoon wat 

weier om 'n kind toe te laat om in di ens te wees. 

Die probleem met die afdwinging van die verbod op kinderarbeid is dat slagoffers (kinders en hul ouers) 

nie die oortreding aanmeld of bereid is om te getuig nie, omdat die gesin dikwels athanklik is van die 

inkomste van die kind. 262 Meer effektiewe polisiering is dus nie die enigste antwoord op hierdie 

komplekse probleem nie en in die groenskrif163 is aan die hand gedoen dat verpligte en gratis onderwys, 

ekonomiese groei en maatskaplike voordele noodsaaklik is om die probleem die hoof te bied. 264 

17. VERBOD OP DW ANGARBEID 

Uit die geskiedenis van plaaswerkers wat eers as slawe, daarna onder die Heer- en Diensbodewette en 

wette met betrekking tot landlopery en belastingwette dwangarbeid verrig het, is dit duidelik dat 

dwangarbeid 'n werklikheid in Suid-Afrika was.265 Die Naturelle-grondwette, 

instromingsbeheermaatreels en gevangenesarbeid deur oortreders van paswette op plase, het tot in die 

1980' s tot die verrigting van dwangarbeid in die landbousektor aanleiding gegee. 266 

Die 1983-WBDV het geen verbod op dwangarbeid bevat nie. Die 1997-WBDV bepaal in artikel 48 vir 

die eerste keer dat niemand vir eie gewin van iemand anders dwangarbeid in stryd met die grondwet267 

mag veroorsaak, eis of beveel nie. 

Die bepaling in die Wet is nie net volledigheidshalwe ingevoeg om Suid-Afrika se handves vir 

262 

263 

264 

265 

266 

267 

Groenskrif: Policy proposals for a new employment standards statute Staatskoerant No 17002 (23 
Februarie 1996) 65. 

Groenskrif: Policy proposals for a new employment standards statute Staatskoerant No 17002 (23 
Februarie 1996) 65. 

Groenskrif: Policy proposals for a new employment standards statute Staatskoerant No 17002 (23 
Februarie 1996) 63. 

Sien hoofstukke 1 en 2. 

Rosalynde Ainslie Master and Serfs: Farm Labour in South Africa Lon den: International Defence and Aid 
Fund for Southern Africa (1977) 21-22. Sien ook hoofstuk 2. 

Artikel 13 van Wet l 08 van 1996 bepaal dat niemand aan slawerny, knegskap of dwangarbeid onderwerp 
mag word nie. 
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menseregte in ooreenstemming te bring met die van ander·lande of om te beantwoord aan internasioµale 

arbeidstandaarde nie,268 maar bied noodsaaklike beskerming aan werkers in 'n weerlose posisie. 

Die gebruik van boere om plaaswerkers steeds te weerhou daarvan om die dienskontrak te beeindig 

indien die plaaswerker geld skuld,269 hou in dat die plaaswerker dwangarbeid verrig, al word dit nie so 

deur partye gesien nie. 

18. VERBOD OP ARBEID VAN VROUE VOOR EN NA KRAAM 

Die verbod op arbeid van vroue voor en na kraam is reeds hierbo onder kraamverlof bespreek. 

19. VERBOD OP VIKTIMISASIE 

Landbouwerkgewers in Suid-Afrika is bekend vir hul antagonisme teenoor vakbonde. 270 Die gesindheid 

spruit uit 'n paternalistiese beskouing van die diensverhouding271 en uit die veiligheidsituasie op plase 

wat besoeke van vakbondverteenwoordigers kompliseer. 'n Landbouwerkgewer kon, voordat 

plaaswerkers by die Wet op Basiese Diensvoorwaardes ingesluit is, 'n plaaswerker met 

vakbondverbintenisse deur blote kennisgewing ingevolge die gemenereg regmatig afdank, of op ander 

maniere benadeel, byvoorbeeld deur die weerhouding van 'n bonus. 

Die insluiting van plaaswerkers by die 1983-WBDV en dus by die verbod teen viktimisasie wat in artikel 

18 vervat word, was belangrike vordering vir plaaswerkers op pad na volle vryheid van assosiasie. 

Artikel 18(c) bepaal dat 'n werknemer nie deur 'n werkgewer benadeel mag word omdat die werknemer 

aan 'n vakvereniging of ander werknemersorganisasie behoort nie. Die artikel het plaaswerkers teoreties 

in 'n beter posisie geplaas, alhoewel daar geen aanduiding in besliste sake of andersins is dat 

plaaswerkers ooit vir beskerming op die artikel gesteun het nie. 

268 

269 

270 

271 

Die IAO het die 'Forced Labour' Konvensie 29 wat gedwonge arbeid verbied, in 1930 aangeneem. 

Sien hoofstuk 2 par 4.10. 

Mike Murphy 'South African Farmworkers: Is trade union organisation possible?' (1995) 19 (3) SALB 20 
op 25; D Cooper Working the Land (1988) 79. 

Sien hoofstuk 2 par 4.5. 
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Die Wysigingswet op Basiese Diensvoorwaardes272 wat minimum diensvoorwaardes op plaaswerkers 

van toepassing gemaak het, het twee ekstra gronde waarop viktimisasie verbied word in die 1983-

WBDV gevoeg. 'n Werknemer mag nie benadeel word indien die werknemer sy diensvoorwaardes met 

sy medewerknemers, sy werkgewer of enige ander persoon bespreek het nie273 of indien die werknemer 

geweier of versuim het om 'n opdrag van sy werkgewer wat strydig met die bepalings van die wet is, 

uit te voer nie. Die feit dat hierdie twee bepalings ingevoeg is deur die wet wat die WBDV uitbrei om 

plaaswerkers in te sluit, toon die kwesbaarheid van plaaswerkers binne die plaas as geslote instelling. 

Hierdie beskerming was vir plaaswerkers potensieel van groot waarde omdat hulle nie by die WA V, wat 

ook 'n verbod op viktimisasie plaas, ingesluit was nie. 

Wanneer 'n werkgewer van viktimisasie aangekla word en daar is bewys dat die werknemer ontslaan 

of andersins benadeel is, bestaan daar 'n vermoede dat die werkgewer die handeling gepleeg het met die 

doel om die werknemer te viktimiseer. 274 Die verskuiwing van die bewyslas is noodsaaklik omdat dit 

andersins feitlik onmoontlik sou wees om te bewys dat die werkgewer die vereiste opset by ontslag 

gehad het. 

Die 1997-WBDV bevat soortgelyke bepalings met betrekking tot die beskerming van die regte van 

werknemers teen wat 'diskriminasie' genoem word.275 By 'n geskil oor aangeleenthede met betrekking 

tot diskriminasie, kan partye die geskille na 'n statutere- of bedingingsraad verwys, indien so 'n raad 

bestaan, of na die Kommissie vir Versoening, Bemiddeling en Arbitrasie (KVBA), wat moet poog om 

die geskil deur versoening te besleg. Sodra die werknemer die feit van optrede van die werkgewer 

bewys het, is die bewyslas op die werkgewer om te bewys dat diskriminasie nie plaasgevind het nie.276 

272 

273 

274 

275 

276 

Wet 104 van 1992. 

Artikel 17(d) van die 1983-WBDV. 

Artikel 32(8) van die 1983-WBDV. 

Die tenn 'viktimisasie' wat in die 1983-WBDV en die 1956-WA V gebruik is word nou vervang met 
'diskriminasie' in die 1997-WBDV en die 1996-W AV. Viktimisasie het 'n enger betekenis-nuanse deur die 
ouer wette gekry, naamlik benadeling weens vakbondbedrywighede, terwyl diskriminasie die onbillike 
onderskeid tussen persone op enige grond inhou. Viktimisasie hou 'n element van benadeling in terwyl 
diskriminasie slegs die onderskeid tussen persone inhou, wat moontlik wyer beskenning aan werkers sal gee, 
omdat hulle nie benadeling hoef aan te toon in 'n aksie teen die werkgewer nie, maar net 'n onbillike 
onderskeid. Artikel 79(2)( c) bepaal egter uitdruklik dat 'n werknemer nie benadeel mag word by versuim 
of weiering om 'n onwettige opdrag uit te voer, of openbaannaking van inligting volgens die wet of 
uitoefening van 'n reg met betrekking tot vakbondbedrywighede nie. 

Artikel 81 van die 1997-WBDV. 
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'n Werkgewer mag ook nie 'n werknemer bevoordeel of bevoordeling beloof vir die nie-uitoefening van 

'n reg wat verleen word nie. 277 

Op plase waar werkers nie aan 'n vakbond behoort nie, kan dit vir plaaswerkers 'n probleem wees om 

stappe teen 'n werkgewer te neem, weens geografiese gelsoleerdheid, die plaas as geslote instelling en 

paternalisme van die werkgewer. Die sukses van die verbod sal athang van die gemak waarmee toegang 

tot die KVBA verkry kan word, aangesien daar nog geen statutere of bedingingsrade in die landbou tot 

stand gekom het nie. 

20. INLIGTING AAN WERKNEMERS OOR DIENSBESONDERHEDE, REGTE EN 

VERPLIGTINGE 

Beide die gemenereg en die 1983-WBDV vereis geen skriftelike dienskontrak nie. Die 1997-WBDV 

vereis wel dat wanneer 'n werknemer met <liens begin, die werkgewer geskrewe diensbesonderhede aan 

die werknemer moet verskaf. 278 Die naam en adres van die werkgewer, die naam en beroep van die 

werknemer en 'n bondige beskrywing van die werk van die werknemer moet by die besonderhede 

ingesluit word. Die werkplek of -plekke moet gespesifiseer word, sowel as die datum waarop <liens 

begin het, die gewone werkure en werkdae, die loonskaal, oortydbetaling, betaling in goedere asook 

enige aftrekkings van die loon. Die verlof van die werknemer, die kennisgewingtydperk en indien die 

<liens vir 'n vaste tydperk is, die datum waarop die <liens sal eindig. 

'n Werkgewer wat meer as vyf werknemers in <liens het, moet 'n beskrywing van enige raads- of 

sektorale vasstelling wat van toepassing is verskaf.279 Daar word nie vereis dat 'n skriftelike kontrak 

aangegaan word nie. Indien 'n werknemer nie die skriftelike besonderhede kan verstaan nie, moet die 

werkgewer seker maak dat dit aan 'n werknemer verduidelik word in 'n taal wat hy /sy verstaan. 280 

'n Staat van werknemers se regte moet in die amptelike tale wat in die werkplek gepraat word, vertoon 

277 

278 

279 

280 

Artikel 79(3). 

Artikel 29(1). 

Artikel 29(l)(n). 

Artikel 29(3). 
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word. 281 Daar word nie voorsiening gemaak vir ongeletterdes in die verband nie, wat tot nadeel van 

plaaswerkers kan lei. 

Die bepalings bring 'n verbetering in die posisie van plaaswerkers mee, omdat hulle in die verlede nie 

ingelig is oor diensvoorwaardes nie. 282 Boere sal egter steeds 'n prerogatiewe kontrak kan sluit, tensy 

'n behoorlik verlyde dienskontrak verpligtend gemaak word. 

21. VERBOD OP SEKERE HANDELINGE MET BETREKKING TOT LONE 

Aftrekkings van 'n werker se loon is deur die gemenereg toegelaat indien die bedrag betaalbaar was, 

daar toestemming was en by wyse van skuldvergelyking.283 Die reel het egter nie ongemagtigde 

gebruike met betrekking tot die lone van plaaswerkers verhoed nie. Plaaswerkers wat in afgeleenheid 

gewerk het, nie gesofistikeerd genoeg was om 'n klag te le, of in so 'n ondergeskikte posisie was dat 

hulle nie gedurf het om die werkgewer te weerspreek nie, kon maklik uitgebuit word. 284 

Plaaswerkers se posisie is verbeter met hulle insluiting by die 1983-WBDV wat in artikel 19 bepaal dat 

'n werkgewer nie mag toelaat dat 'n werknemer deel van die betaling waarop die werknemer geregtig 

is, weer aan die werkgewer terugbetaal, of ontneem word nie. Die werkgewer mag ook nie 'n boete 

ople vir 'n handeling of versuim wat die werknemer in die loop van sy <liens begaan het nie. 'n 

Plaaswerker wat verkorte ure gewerk het en die loon vir normale ure ontvang het, is nie verplig om 

enigiets aan die werkgewer by diensbeeindiging terug te betaal nie. 285 

281 

282 

283 

284 

285 

Artikel 30. 

M Roberts Labour in the Farm Economy (1959) 64. 

P Benjamin 'The Contract of Employment and Domestic Servants' (1980) 1IL!187 op 196-7. 

In Nkobesomili and F olozana v Joseph Benjamin Turner 1870 NLR 2 bet die boer 'n bedrag van die loon 
van plaaswerkers afgetrek vir 'n verlore saalkombers en melk wat gemors is. Die hofhet verklaar dat die 
plaaswerkers geregtig was op hulle voile loon en dat die boer nie by magte was om self as regter in sy eie 
saak op te tree deur 'n waarde te plaas op verlore en vermorste items nie. In R v van Breda 1933 NR 42 waar 
'n som vir beskadiging van 'n verwarmingstenk van 'n plaaswerker se loon afgetrek is, bet die hof ook die 
praktyk van werkgewers om self'n waarde op beskadigde eiendom te plaas, afgekeur: 'If that were allowed 
we might have a servant in a perpetual state of bondage, paying off claims brought by his waste.' Die 
standpunt is bevestig in S v Collett 1978 (3) SA 206 (RA) waar die hof gese bet dat die werkgewer 'n 
werknemer nie vir pligsversuim kan beboet nie, selfs al stem die werknemer in, omdat hy/sy nie op gelyke 
voet met die werkgewer kontrakteer nie. 

Artikel 19(1 )( t) van die 1983-WBDV. Die bepaling begunstig plaaswerkers teenoor die werkgewer, maar 
dit is noodsaaklik omdat plaaswerkers andersins weens hul lae lone skuld sou he wat meer as hul loon kan 
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Artikel 19(3) wat deur Wet 104 van 1992 ingevoeg is, bepaal dat 'n werkgewer ook nie 'n plaaswerker 

in sy diens mag vergoed op grond van die hoeveelheid werk wat hy doen nie, tensy dit nie minder as 

sy normale loon is nie. Die bepaling is moontlik ingevoeg om te verhoed dat boere permanente werkers 

as stukwerkers vergoed wanneer dit vir hulle voordeliger is om dit te doen. 286 

Die Wet laat toe dat die werkgewer 'n bedrag van die werknemer se salaris met laasgenoemde se 

skriftelike magtiging of ooreenkomstig die bepalings van 'n wet of hotbevel kan aftrek. 287 Gesien in die 

lig van verhoudings op 'n plaas waar die werknemer in baie opsigte afhanklik is van die werkgewer, sou 

dit vir 'n werknemer moeilik wees om 'n versoek van 'n werkgewer tot skriftelike toestemming vir 'n 

aftrekking te weerstaan, selfs al sou die plaaswerker self nie meen dat dit geregverdig is nie. 288 

In die verlede is plaaswerkers weens die af geleenheid van plase verplig om hul voorrade by die 

plaaswinkeltjie wat deur die boer bedryf is, te koop. Die pryse was dikwels hoer as normaal. Betaling 

in natura het plaaswerkers dikwels met 'n geringe kontantloon gelaat. Plaaswerkers was gedurig in die 

skuld en die boer het die verskuldigde bedrag maandeliks van die plaaswerker se loon afgetrek. 'n Groot 

onreg is plaaswerkergesinne aangedoen waar drank aan verslaafde plaaswerkers op skuld verkoop is. 

Soms het plaaswerkers feitlik niks van hul loon oorgehou nie om dan weer onmiddellik op skuld te koop 

vir die volgende maand se loon. 289 Hierdie skuldsiklus het bygedra daartoe om plaaswerkers se 

bewegingsvryheid en keuse van werkgewers aan bande te le, omdat 'n werkgewer hulle nie sou toelaat 

286 

287 

288 

289 

wees. 

Bosch is van mening dat hierdie bepaling beteken dat boere aan stukwerkers ook 'n basiese loon moet betaal 
en dat betaling van stukwerk dan bykomend is. (Dawie Bosch Arbeidsreg en die hoer: 'n vo/ledige 
handleiding oor die regte van hoer en plaaswerker ( 1994) I 06-107). 

Artikel 19(1 )( c ). 

Sien die verwysing na R v van Breda 1933 NR 42 en S v Collett 1978 (3) SA 206 (RA) hierbo. 

Catholic Institute for International Relations Fruit of the Vine (1989) 7. In natura-vergoeding vir 
plaaswerkers en aftrekkings deur werkgewers het ook in die l 9de eeu in Engeland tot misbruike aanleiding 
gegee. Werkgewers het geproduseerde goedere in plaas van 'n kontantloon aan werknemers verskaf. 
Werknemers was verplig om goedere te verkoop om kontant te bekom en was dikwels nie in staat om 'n 
goeie prys te beding nie. Werknemers is ook soms met koepons beloon wat slegs omruilbaar was vir 
goedere by die winkel wat deur die eienaar bestuur is en pryse was dikwels nie kompeterend nie (Roger 
W Rideout Principles of Labour Law Londen: Sweet & Maxwell (1972) 142-144). Die eerste 'Truck Act' 
('Truck' het dieselfde betekenis as 'barter' (ruilhandel)) is in 1831 en die tweede in 1896 deur die Britse 
parlement aanvaar om betaling van lone in kontant af te dwing en ongemagtigde aftrekkings van lone te 
verbied (Thilo Ramm 'Laissez-faire and State Protection Workers' in Bob Hepple (red) The Making of 
Labour Law in Europe Londen: Mansell (1986) 80). 
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om te vertrek sonder dat hul skuld vereffen is nie. 290 Hierdie praktyk het effektief tot dwangarbeid gelei. 

Die 1997-WBDV bevat ook bepalings met betrekking tot aftrekkings en ander handelinge betreffende 

besoldiging. 291 Aftrekkings vir skuld kan net met die werknemer se skriftelike instemming gedoen word 

of indien die aftrekking toegelaat word deur 'n wet of kollektiewe ooreenkoms, hotbevel of 

arbitrasietoekenning. 292 Die werkgewer kan ook skade wat deur die werknemer veroorsaak is, aftrek 

indien die werknemer 'n redelike geleentheid gegun was om aan te toon waarom die geld nie afgetrek 

moet word nie. 293 Die totale aftrekking vir verlies of skadevergoeding moenie meer as een kwart van 

die werknemer se besoldiging te bowe gaan nie.294 'n Aftrekking vir skuld vir goedere wat deur die 

werknemer gekoop is, moet die aard en hoeveelheid van die goedere spesifiseer. 295 Die bepalings in die 

1997-WBDV behoort verligting te bring ten opsigte van sommige van die probleme wat hierbo geskets 

is, maar los nie die dilemma op van 'n plaaswerker wat weens druk van 'n outokratiese werkgewer 

gedwonge is om 'n 'ooreenkoms' te teken nie. Die oplossing sou wees dat die plaaswerker bygestaan 

word deur 'n vakbondverteenwoordiger of persoon van sy/haar keuse, by die aangaan van sodanige 

ooreenkoms. 

22. WYSIGING VAN BASIESE DIENSVOORW AARDES 

Die 1983-WBDV bepaal dat die Minister vrystelling aan 'n werkgewer of kategorie van werkgewers kan 

verleen ten opsigte van sekere aspekte van die WBDV.2% Prosedures vir vrystellings is as gevolg 

hiervan outokraties en tydrowend. 297 Die 1997-WBDV poog om die probleme te oorkom deur middel 

van voorskrifte vir die wysiging van basiese diensvoorwaardes wat in ooreenstemming is met 'n beleid 

290 

291 

292 

293 

294 

295 

296 

297 

Verslag van die Naturel/e-Plaasarbeiderkomitee (1937-39) 46-48. 

Artikel 34(l)(a) van die 1997-WBDV. 

Artikel 34(2)(b) van die 1997-WBDV. 

Artikel 34(2)(b) van die 1997-WBDV. 

Artikel 34(2)(d) van die 1997-WBDV. 

Artikel 34(3) van die 1997-WBDV. 

Artikel 28 van die 1983-WBDV. 

Groenskrif: Policy proposals for a new employment standards statute Staatskoerant No 17002 (23 
Februarie 1996) 35. 
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van gereguleerde buigsaamheid. 

'n Kollektiewe ooreenkoms wat in 'n bedingingsraad aangegaan is, kan 'n basiese diensvoorwaarde 

wysig, vervang ofuitsluit, indien dit versoenbaar is met die doel van die wet en nie die beskerming wat 

aan werknemers verleen word ten opsigte van reeling van werktyd, gewone werkure (45 uur per week) 

en vasstelling van werkure deur die Minister verminder nie. 298 So 'n kollektiewe ooreenkoms mag ook 

nie die beskerming aan werknemers verleen ten opsigte van nagwerk, kraamverlof en siekverlof 

verminder nie. Jaarlikse verlof mag nie ingekort word tot minder as twee weke nie. 'n Kollektiewe 

ooreenkoms mag ook nie met die verbod in die Wet op kinderarbeid en dwangarbeid bots nie. 299 

'n Kollektiewe ooreenkoms wat nie by 'n bedingingsraad aangegaan is nie, kan slegs 'n basiese 

diensvoorwaarde vervang of uitsluit in soverre dit deur die WBDV of 'n sektorale vasstelling toegelaat 

word.300 'n Dienskontrak wat strydig is met 'n kollektiewe ooreenkoms is nie toelaatbaar nie. 'n 

Kollektiewe ooreenkoms strydig met 'n kollektiewe ooreenkoms wat by 'n bedingingsraad aangegaan 

is, is ook nie toelaatbaar nie. 301 

Die Minister kan, op ad vies van die Kommissie vir Diensvoorwaardes, 302 in ooreenstemming met die 

doel van die Wet,303 'n vasstelling doen wat 'n basiese diensvoorwaarde verander of uitsluit, behalwe 

met betrekking tot die reeling van werktyd, gewone werkure, die plig van 'n werkgewer om 'n 

werknemer in te lig oor die gevare van nagwerk, dwangarbeid en die verbod op die indiensneming van 

kinders onder 15. Die Minister kan slegs die indiensneming van kinders onder 15 by die verrigting van 

adverterings-, sport-, artistiese of kulturele aktiwiteite toelaat. 304 Kinders onder 15 sal dus geen 

298 

299 

300 

301 

302 

303 

304 

Artikel 49(l)(a) van die 1997-WBDV. 

Artikel 49(2)(b)-(f) van die 1997-WBDV. 

Artikel 49(2) van die 1997-WBDV. 

Artikel 49(4)(b) van die 1997-WBDV. 

Die Kommissie vir Diensvoorwaardes neem tot 'n groot mate die funksies van die Loonraad onder die 
Loonwet No 5 van 1957 oor. Die werksaamhede en samestelling van die Kommissie word in hoofstuk 9 
van die 1997-WBDV uiteengesit. Die Kommissie moet advies aan die Minister gee oor onder andere 
sektorale vasstellings asook enige aangeleentheid betreffende basiese diensvoorwaardes. 

Die doel van die wet is om ekonomiese ontwikkeling en maatskaplike geregtigheid te bevorder (artikel 2). 

Artikel 50(2)(b) van die 1997-WBDV. 
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landbou-arbeid mag verrig nie. Wysigings deur die Minister moet op advies van die Kommissie gedoen 

word en by kennisgewing in die Staatskoerant uitgereik word. 305 

'n Werkgewer of werkgewersorganisasie kan aansoek doen dat 'n basiese diensvoorwaarde deur 'n 

ministeriele vasstelling gewysig word. Landbouwerkgewers kan ingevolge hierdie artikel byvoorbeeld 

aansoek doen dat die berekening van gemiddelde werkure oor 'n periode van 12 maande in plaas van 

die vasgestelde vier maande geskied. Die 1997-WBDV bepaal dat indien so 'n aansoek gebring word, 

kan die Minister slegs 'n vasstelling uitreik wanneer die toestemming van alle geregistreerde vakbonde 

van werkers wat geraak word, verkry is. 306 lndien toestemming nie verkry is nie, moet 'n afskrif van 

die aansoek tesame met 'n kennisgewing dat vertoe aan die Minister gerig sal word, aan die vakbond 

beteken word. 307 Waar die meerderheid werkers nie deur 'n vakbond verteenwoordig word nie, moet 

redelike stappe gedoen word om die aansoek en vertoe aan die Minister onder die aandag van die 

werknemers te bring.308 Werkers in 'n sektor waar daar 'n hoe persentasie van ongeletterdheid bestaan 

en nie verteenwoordig is nie, sal benadeel word, omdat hulle gewoonlik nie die kundigheid sal he om 

beswaar aan te teken teen 'n vasstelling ooreenkomstig artikel 50(7) en (9) van die 1997-WBDV nie. 

23. SEKTORALE VASSTELLINGS 

Die Loonwet No 5 van 1957 wat vasstellings van minimum diensvoorwaardes (insluitende 

minimumlone) deur die Minister van Mannekrag op aanbeveling van die Loonraad reel, is ingestel om 

diensvoorwaardes vir sektore vas te stel waar vakbonde swak georganiseerd is en dit nie moontlik is om 

diensvoorwaardes deur kollektiewe bedinging vas te stel nie. Plaaswerkers was nooit ingesluit by die 

Loonwet nie, ten spyte daarvan dat werkers in die landbousektor die prototipe van werkers is vir wie 

insluiting by die Loon wet van groot waarde sou kon wees. 

Die Wiehahn-kommissie het reeds in 1981 in Deel 5 van die verslag aanbeveel dat plaaswerkers by die 

305 

306 

307 

308 

Artikel 50(3) van die 1997-WBDV. 

Artikel 50(7)(a) van die 1997-WBDV. 

Artikel 50(7)(b)(i) van die 1997-WBDV. 

Artikel 50(7)(b)(ii) van die 1997-WBDV. 
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Loonwet ingesluit word. 309 Die Mannekragkommissie het egter in 1984 aanbeveel dat plaaswerkers nie 

by die Loonwet ingesluit moet word nie, weens bedenkinge oor die invloed van 'n minimumloon op 

inflasie en werkloosheid en veral die vermoe van boere om as 'spons' te <lien vir oortollige werkers op 

die plaas. 310 

Die Loonwet word deur die 1997-WBDV herroep, maar die funksie van die Loonwet, naamlik sektorale 

vasstellings vir ongeorganiseerde sektore is in die 1997-WBDV opgeneem. Sektorale vasstellings sal 

nou deur die Minister van Arbeid gedoen word mi 'n ondersoek deur die Direkteur-generaal van 

Arbeid311 op advies van die Kommissie vir Diensvoorwaardes. 312 

Die 1997-WBDV vereis dat die Kommissie lewenskoste, loonverskille, verligting van armoede, die 

uitwerking van 'n voorgestelde basiese diensvoorwaarde op werkverskaffing en die welsyn van werkers 

in ag neem voordat advies aan die Minister van Arbeid gelewer word. 313 

'n Sektorale vasstelling kan 'n verskeidenheid sake ten opsigte van 'n sektor en gebied reel, 314 wat die 

volgende insluit: 

• minimum diensvoorwaardes (insluitende minimum besoldiging) 

• betaling van besoldiging in goedere 

• kontrakwerk 

• minimum standaarde vir behuising en sanitasie vir werknemers wat op hul werkgewer se 

perseel woon 

• opleidings- en opvoedingskemas en 

• pensioen-, voorsorg- en mediese hulpskemas. 

309 

310 

311 

312 

313 

314 

Verslag van die Kommissie van Ondersoek na Arbeidswetgewing RP 27 /1981 Deel 5 par 4.6.8.5. 

Verslag van die Nasiona/e Mannekragkommissie oor 'n ondersoek na moontlike maatree/s om die 
diensvoorwaardes van plaaswerkers en huishoudelike werkers in die Republiek van Suid-Afrika le reel 
Verslag 1/1985, Vol 2 496 ev. 

Artikel 52(4)(a) van die 1997-WBDV. 

Artikel 52(4)(b) van die 1997-WBDV. 

Artikel 54(3) van die 1997-WBDV. 

Artikel 55(4) van die 1997-WBDV. 



309 

Sektorale vasstellings mag nie met betrekking tot die reeling van werktyd, indiensneming van kinders 

vir werk wat ongeskik is vir 'n persoon van daardie ouderdom of dwangarbeid gedoen word nie. 'n 

Vasstelling mag slegs ten opsigte van indiensneming van kinders onder 15 jaar gedoen word om die 

verrigting van adverterings-, sport-, artistiese of kulturele aktiwiteite toe te laat. 315 Kinders onder 15 

jaar kan dus geen werk in die landbousektor selfs deur middel van sektorale vasstelling verrig nie. 'n 

Sektorale vasstelling mag ook nie die beskerming ten opsigte van gewone werkure en beskerming ten 

opsigte van werknemers wat nagwerk tussen 23:00 en 6:00 verrig, of die vasstelling van werkure deur 

die Minister ter wille van gesondheid en veiligheid wat minder is as die voorgeskrewe werkure, 

verminder nie. 316 

Sektorale vasstellings mag nie gepubliseer word met betrekking tot 'n sektor wat gedek word deur 'n 

kollektiewe ooreenkoms by 'n bedingingsraad of statutere raad of enige aangeleentheid wat gereel word 

deur 'n sektorale vasstelling wat minder as 12 maande oud is nie. 317 'n Kollektiewe ooreenkoms wat 

by 'n bedingings- of statutere raad aangegaan is, geniet voorrang bo 'n sektorale vasstelling en 'n 

sektorale vasstelling geniet voorrang bo bepalings in die Wet.318 

'n Minimumloon sal nou deur middel van sektorale vasstelling vir plaaswerkers ingestel kan word. 

Hierdeur kan die siklus van lae lone,319 ongeletterdheid en swak sosio-ekonomiese omstandighede 

verbreek word. Die moontlikheid dat minimumlone kan lei tot die afdanking van baie 'oortollige' 

werkers op plase wat voorheen weens lae lone geakkommodeer kon word, 320 is 'n werklikheid. Die 

kommissie is egter verplig om die uitwerking van 'n diensvoorwaarde op werkverskaffing in ag te neem 

voordat die Minister oor 'n vasstelling geadviseer word. 321 Dit is verder onwaarskynlik dat 'n enkele 

315 

316 

317 

318 

319 

320 

321 

Artikel 55(6)(b) van die 1997-WBDV. 

Artikel 55(6)(a) van die 1997-WBDV. 

Artikel 55(7) van die 1997-WBDV. 

Artikel 56 van die 1997-WBDV. 

Sentrale Statistiekdiens Census of Agriculture 1993 Pretoria (1998) 23. 

F E le Roux The Extension of South African Labour Legislation to the Agricultural Sector LLM
verhandeling Universiteit van Port Elizabeth (1994) 181. 

Artikel 54(3)(h) van die 1997-WBDV. 
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minimumloon op die landbou van toepassing gemaak sal word, omdat die omstandighede wat die 

Kommissie in ag moet neem tussen streke en sub-sektore van die landbou sal verskil. 

24. MONITERING EN AFDWINGING VAN DIE WBDV 

24 .1 Inspekteurs 

Die 1983-WBDV magtig inspekteurs van die departement van Mannekrag om sonder kennisgewing 'n 

perseel van 'n werkgewer te betree en ondersoek in te stel na die nakoming van die maatreels van die 

WBDV .322 Persele van werkgewers van plaaswerkers mag egter nie sonder vooraf kennisgewing betree 

word nie. 323 

Die 1997-WBDV bepaal dat 'n arbeidsinspekteur 'n woning mag betree slegs met die toestemming van 

die eienaar of okkupeerder, 324 of indien skriftelik gemagtig deur die arbeidshof. 325 

In ooreenstemming met aanbevelings in die groenskrif op minimum diensvoorwaardes326 is wyer magte 

aan inspekteurs in die 1997-WBDV verleen ten einde meer effektiewe afdwinging van die wet te 

verseker. Volgens die 1997-WBDV moet 'n arbeidsinspekteur wat redelike gronde het om te glo dat 

'n werkgewer nie 'n bepaling in die wet nagekom het nie, poog om 'n skriftelike ondememing van die 

werkgewer te kry om die bepaling na te kom. 327 Die inspekteur kan 'n nakomingsbevel uitreik wat die 

322 

323 

324 

325 

326 

327 

Artikel 22(4a) van die 1983-WBDV. Die verpligting wat nou ingevolge artikel 20 ook op boere rus om 
aantekeninge te hou ten opsigte van werktyd, belonings, ens., vergemaklik die ondersoek van inspekteurs. 

Artikel 4(g) van die WLA No 14 7 van 1993. Geen spesifieke tyd word vir kennisgewing vereis nie, maar 
dit sat redelik moet wees vir die boer om reelings te tref om by die inspeksie teenwoordig te wees. 
Konvensie 129 van 1969 van die IAO wat handel oor inspeksie in die landbou voorsien dat arbeidinspekteurs 
sonder vooraftoestemming by 'n plaas kan inspeksie doen. Toestemming moet egter vir betreding van 'n 
privaat woonhuis verkry word (Sien hoofstuk SC). 

Die bepaling geld nie net meer vir woonhuise op plase nie, maar vir enige woonhuis. 

Artikel 65(2) en (3) van die 1997-WBDV. 

Groenskrif: Policy proposals for a new employment standards statute Staatskoerant No 17002 (23 
Februarie 1996) 75. 

Artikel 68 van die 1997-WBDV. Die inspekteur kan probeer om 'n ooreenkoms tussen die werkgewer en 
werknemer te bewerkstellig oor byvoorbeeld watter bedrag verskuldig is. Hierdie bevoegdhede van die 
inspekteur neig in die rigting van wyer magte vir inspekteurs soos uiteengesit in Konvensie 129 van 1969 
van die IAO. Die Konvensie verleen aan inspekteurs in die landbousektor wye magte met betrekking tot die 
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bepaling van die Wet waaraan die werkgewer nie voldoen het nie, die onderneming van die werknemer 

om daaraan te voldoen indien die werkgewer so 'n onderneming gegee het en die stappe wat die 

werkgewer moet doen om aan die Wet te voldoen, uiteensit.328 Boetes vermeerder by herhaalde 

oortredings en na gelang van die aantal werknemers wat betrokke is. 329 

24.2 Kriminele oortredings 

Terwyl nakoming van die 1983-WBDV afgedwing word deur stratbepalings,330 word die uitvoering van 

die wet grootliks deur die 1997-WBDV gedekriminaliseer. 331 Landdroshowe het nogtans jurisdiksie om 

straf op te le vir sekere praktyke soos kinderarbeid en dwangarbeid wat weens die ems van die 

oortredings steeds as misdrywe beskou word. 

24. 3 Beslegting van geskille 

Die 1983-WBDV bepaal dat waar 'n werkgewer aangekla word weens oortreding van die Wet met 

betrekking tot onderbetaling moet die hof ondersoek instel na die onderbetaling van die werknemer en 

kan die hof 'n bevel maak dat die verskuldigde bedrag aan die werknemer betaal word. 332 

'n Verbod word deur die 1983-WBDV geplaas op die verhaal van bedrae deur die werknemer in 'n 

328 

329 

330 

331 

332 

afdwinging van wetgewing wat nie net arbeidswetgewing behels nie. (Sien hoofstuk SC). 

Artikel 69(2). 'n Afskrif van die nakomingsbevel moet aan die werkgewer en werknemers wat daardeur 
geraak word, verskaf word. 

Bylae 2 Tabel 1 van die 1997-WBDV. 

Die wyse van afdwinging is oneffektief omdat strafhowe oorlaai is en daar by strafhowe nie die nodige 
kundigheid is om arbeidsake te verhoor nie. 

Sien die bespreking van beslegting van geskille hieronder. In plaas van 'n saak in die strafhof, kan 
inspekteurs nou 'n ondememing van 'n werkgewer verkry dat hy/sy die bepaling sal nakom, of 'n 
nakomingsbevel uitreik. Die werkgewer kan beswaar teen die nakomingsbevel by die Direkteur-generaal 
van Arbeid aanteken. Die Direkteur-generaal kan die bevel bekragtig, wysig ofintrek. 'n Werkgewer kan 
appel teen die beslissing van die Direkteur-generaal by die arbeidshof aanteken. Die arbeidshof kan 'n 
nakomingsbevel of bevel van die Direkteur-generaal as 'n arbitrasietoekenning hanteer en dit 'n bevel van 
die hof maak. 

Artikel 27 van die 1983-WBDV. 
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siviele hof. 333 Dit kan slegs gedoen word indien die staatsaanklaer 'n nolle prosequi-sertifikaat uitreik 

of die werknemer 'n sertifikaat van die Direkteur-generaal van Arbeid verkry wat verklaar het dat die 

werknemer /werkgewer versoek het dat die aanwysing dat die hof ondersoek moet instel na onderbetaalde 

bedrae, nie op hulle van toepassing is nie. 334 

Die 1997-WBDV dekriminaliseer die verhaal van onderbetaalde bedrae. Die arbeidsinspekteur kan poog 

om 'n ondememing van die werkgewer te verkry dat verskuldigde bedrae aan die werknemer betaal sal 

word. 335 Die inspekteur kan ook 'n nakomingsbevel uitreik waaraan die werkgewer moet voldoen. 336 

'n Nakomingsbevel van 'n inspekteur kan 'n bevel van die arbeidshof gemaak word337 indien die 

werkgewer nie beswaar daarteen aangeteken het en dit ook nie nagekom het nie. 338 'n Werkgewer kan 

beswaar teen die nakomingsbevel by die Direkteur-generaal van Arbeid aanteken en die Direkteur

generaal kan die bevel bekragtig, wysig of terugtrek.339 
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334 

335 

336 

337 

338 

339 

Artikel 30 van die 1983-WBDV. 

In verskeie sake is die vereiste van 'n no/le prosequi-sertifikaat vir die verhaal van bedrae wat 'n werknemer 
ingevolge die WBDV eis, bevestig. In Mollay v Uitenhage Municipality 1996 (4) SA 645 is 'n eis vir 
betaling van Sondagwerk en oortydwerk van die hand gewys omdat so 'n sertifikaat nie ooreenkomstig 
artikel 30 van die WBDV uitgereik is nie. In Dhanser and Others v Nugshoes (Pty) Ltd 1996 (2) SA 424 bet 
werknemers sekere bedrae van die werkgewer geeis vir bonusse en betaling in plaas van vakansieverlof. 
Eisers bet aangevoer <lat 'n ooreenkoms met betrekking tot die verkryging van genoemde voordele 
aangegaan is en <lat die WBDV dus nie betrekking bet nie. Die hofhet gesteun op die uitspraak in Tshela 
v Group Five Projects (Pty) Ltd 1988 (4) SA 110 (T) waar eisers ook geargumenteer bet dat hulle nie aan 
die vereistes van aritkel 30(3) van die WBDV hoef te voldoen nie, omdat die voordele wat geeis word 
volgens kontrak aan hulle verskuldig is. In die geval bet die hofbeslis <lat die WBDV van toepassing is op 
dienskontrake omdat die Wet die masjinerie bevat vir die afdwinging van bedinge in 'n dienskontrak. In 
Smit v Seleka en Andere 1989 ( 4) SA 157 is die vereistes van artikel 30(3) ook nie nagekom by 'n eis wat 
in die Hof vir Kleinsake gebring is nie. Op hersiening bet die hof beslis <lat die bedrae so geeis nie 
verhaalbaar was nie. 'n Nolle prosequi-sertifikaat was ook in die arbeidshof 'n vereiste vir die verhaal van 
onderbetaalde bedrae soos blyk uit Kgasago & Others v Meat 'n More Spaza [ 1998] I BLLR 69 (AH). 
Hierdie metode was omslagtig en oneffektief (Groenskrif: Policy proposals for an act on basic conditions 
of employment Staatskoerant No 17002 (23 Februarie 1996)). 

Artikel 68 van die 1997-WBDV. 

Artikel 69(5) van die 1997-WBDV. 

Artikel 158( I)( c) van die WA V bepaal <lat die arbeidshof enige arbitrasietoekenning 'n bevel van die hof 
kan maak. 'n Nakomingsbevel word geag 'n arbitrasietoekenning te wees ingevolge artikel 71(3) van die 
1997-WBDV. 

Artikel 73(1) van die 1997-WBDV. 

Artikel 71(1) van die 1997-WBDV. 
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'n Werkgewer kan appel na die arbeidshof aanteken teen 'n nakomingsbevel wat deur die Direkteur

generaal van Arbeid bekragtig is. 340 Die Direkteur-generaal kan aansoek doen dat 'n nakomingsbevel 

wat op die wyse bekragtig is, 'n bevel van die arbeidshof gemaak kan word. 341 

Die prosedures wat voorgeskryf word om die Wet af te dwing sal tot voordeel van plaaswerkers wees, 

omdat hulle nie in 'n strafsaak hoef te gaan getuig nie. Die eis word ook nog steeds namens hulle 

afgedwing, anders as wat die posisie sou wees indien werkers hulle tot die Kommissie vir Versoening, 

Bemiddeling en Arbitrasie (KVBA) ingevolge die Wet op Arbeidsverhoudinge sou moes wend.342 In 

so 'n geval sou ongeorganiseerde werkers soos plaaswerkers benadeel word, omdat die staat nie namens 

hulle die eis sou afdwing nie en hulle nie die steun van 'n vakbondverteenwoordiger by die KVBA sou 

he nie. 

Die 1997-WBDV bepaal dat 'n geskil in verband met 'n oortreding van die WBDV saamgevoeg kan 

word met verrigtinge wat 'n werknemer met betrekking tot diskriminasie by 'n raad of die Kommissie 

vir Versoening, Bemiddeling en Arbitrasie (KVBA) instel. 343 lndien 'n werknemer verrigtinge weens 

onbillike ontslag instel, kan die arbeidshof of arbiter ook 'n eis aanhoor met betrekking tot 'n bedrag 

wat ingevolge die WBDV aan 'n werknemer verskuldig is.344 

Die arbeidshof het behoudens die grondwet en die arbeidsappelhofuitsluitlike jurisdiksie ten opsigte van 

aangeleenthede in die WBDV, behalwe misdrywe ten opsigte van kinderarbeid, dwangarbeid, die 

openbaarmaking van vertroulike inligting en dwarsboming van die werksaamhede van die wet. 345 Die 

arbeidshof het konkurrente jurisdiksie met siviele howe oor aangeleenthede betreffende 'n 

340 

341 

342 

343 

344 

345 

Artikel 72(1) van die 1997-WBDV. 

Artikel 73(1) en (2) van die 1997-WBDV. 

Dit is die voorstel wat in die groenskrif vervat is om voorsiening te maak vir gevalle waar die werkgewer 
nie voldoen aan 'n nakomingsbevel nie. (Groenskrif: Policy proposals for a new employment standards 
statute Staatskoerant No 17002 (23 Februarie 1996) 75. 

Artikel 74 van die 1997-WBDV. 

Artikel 74(2) van die 1997-WBDV. 

Artikel 77( l) van die 1997-WBDV. Strafregtelike verrigtinge in 'n Ianddroshofis van toepassing op hierdie 
oortredings van die wet (Artikel 93). 
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dienskontrak. 346 Die arbeidshof het hersieningsbevoegdhede ten opsigte van werksaamhede, handelinge 

of die versuim van persone ingevolge die wet. 347 

25. GOEIE PRAKTYKKODES 

Die 1997-WBDV bepaal dat die Minister mi oorleg met NEOAR 'n 'Goeie Praktykskode' oor die reeling 

van werktyd, die beskerming van werknemers voor en na kraam en ander goeie praktykkodes kan 

uitreik. Iemand wat die WBDV uitle of toepas, moet goeie praktykkodes in aanmerking neem.348 

26. LEEMTES IN DIE WBDV 

26 .1 Standaarde vir behuising 

Tans is daar in Suid-Afrika geen maatreels wat die standaard van behuising van plaaswerkers reel nie. 

Die vakuum het al en kan in die toekoms aanleiding gee tot substandaard behuising wat kan lei tot swak 

gesondheidstoestande en sosio-ekonomiese probleme. 

Waar plaaswerkers op die plaas woon en heeltemal van die boer athanklik is vir huisvesting is dit 

noodsaaklik dat daar in die verband voorskrifte sal wees en ook hulp van die Staat se kant om 

huisvesting van 'n bevredigende standaard daar te stel. 349 

Die 1997-WBDV bepaal dat sektorale vasstellings ten opsigte van 'n sektor en gebied gedoen kan word 

om minimum standaarde vir behuising en sanitasie te stel vir werknemers wat op die werkgewer se 

grond bly. 350 Die inisiatief moet egter van die Minister uitgaan. Daar word wel voorsiening daarvoor 

346 

347 

348 

349 

350 

Artikel 77(3) van die 1997-WBDV. 

Artikel 77(2) van die 1997-WBDV. 

Artikel 87 van die 1997-WBDV. 

Die Swart Arbeidsregulasies uitgevaardig onder die Wet op Bantoe-arbeid van 1964 het sekere standaarde 
vir huisvesting van plaaswerkers gestel wat laer was as die vir ander swart werkers. Wet 67 van 1964. Sien 
hoofstuk 3 par 4.9. Sedert die herroeping van die Wet is daar nog nooit weer standaarde vir die huisvesting 
van plaaswerkers neergele nie. 

Artikel 55(4)(h). 
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gemaak dat organisasies vir werknemers 'n versoek kan rig dat diensvoorwaardes ondersoek word. 

Volgens die bewoording van die Wet sal 'n enkel werknemer of 'n groep wat nie 'n organisasie is nie, 

nie die bevoegdheid he om so 'n aansoek te bring nie. Werknemers sal meer beskerming geniet as 

bepalings met betrekking tot die standaard van huisvesting in die wet self of in regulasies wat kragtens 

die Wet afgekondig word, bevat word. Veral die huisvesting van seisoenwerkers laat veel te wense oor 

en lei tot maatskaplike probleme. 351 In beide die VSA en Kanada maak spesiale wette voorsiening vir 

die beskerming van seisoenarbeiders en word reels met betrekking tot huisvesting in besonderhede 

neergele. 352 Onrealistiese vereistes kan egter die effek he dat boere plaaswerkers nie meer op die plaas 

wil huisves nie, wat tot nadeel van plaaswerkers kan lei. 353 

26.2 Geskrewe dienskontrakte 

Ter wille van sekerheid oor die regte en verpligtinge van beide werkgewer en werknemer behoort die 

dienskontrak op skrif gestel te word. Daar rus volgens die gemenereg en beide die 1983- en 1997-

WBDV geen verpligting tot die aangaan van 'n skriftelike kontrak op die werkgewer nie. Selfs in 1997 

is daar sekere aspekte van beskermende arbeidsreg wat afsteek by die Caledon-proklamasie van 1812354 

wat die aangaan van skriftelike dienskontrakte tussen boer en plaaswerker verpligtend gemaak het. 

Amptenare moes as getuies optree by die verlyding van die kontrak en die inhoud daarvan moes aan 

ongeletterdes verduidelik word. Die Heer- en Diensbodewette en die Wet op Bantoe Arbeid No 67 van 

1964 het werkgewers verplig om geskrewe dienskontrakte aan te gaan. In die geval van huiswerkers 

bepaal die Wysigingswet op Basiese Diensvoorwaardes No 137 van 1993 dat daar nie aantekeninge deur 

die werkgewer gehou hoef te word indien 'n dienskontrak opgestel word wat aspekte van die 

351 

352 

353 

354 

Sien hoofstuk 2 par 4.4. 

In die VSA word die diensvoorwaardes vir plaaswerkers neergele in die 'Migrant and Seasonal Worker's 
Protection Act' van 1983. (Sien par 3 van afdeling A in hoofstuk 8 wat handel oor die arbeidsregtelike 
posisie van plaaswerkers in Kalifomie:) In Ontario word diensvoorwaardes vir seisoenarbeiders gereel deur 
die 'Caribbean Commonwealth and Mexican Seasonal Agricultural Worker Program' (Sien par 3 van 
afdeling Bin hoofstuk 8 wat handel oor die arbeidsregtelike posisie van plaaswerkers in Ontario.) Albei 
hierdie wette bevat spesifieke standaarde vir huisvesting. 

Vrugteboere in die Wes-Kaap oorweeg reeds buite-plaas huisvesting vir voltydse werkers om te spaar op 
instandhouding en bestuurskostes. (J Hamman The impact of Labour Policy on rural livelihoods on Western 
Cape Wine and Fruit Farms Stellenbosch: Centre for Rural Legal Studies (1995)). 

Hoofstuk I par 2.8.2. 
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diensverhouding bevredigend reel nie. 355 

Die 1997-WBDV vereis van die werkgewer om skriftelike besonderhede met betrekking tot werkure, 

loon, verlofreelings, ens. aan 'n werknemer te voorsien en dat dit aan ongeletterdes verduidelik word. 356 

Die wet vereis nie dat 'n skriftelike kontrak aangegaan word, of dat die werknemer die 

diensvoorwaardes soos deur die werkgewer uiteengesit moet onderteken nie. Die ongeletterdheid onder 

plaaswerkers en ondergeskikte posisie wat 'n plaaswerker in die plaas as geslote instelling inneem, 

noodsaak die verlyding van 'n kontrak voor getuies. 

26.3 Vergoeding tydens kraamverlof 

Soos hierbo by die bespreking van kraamverlof gemeld is, ondervind werknemers wat lae lone verdien 

finansiele probleme tydens kraam, omdat hulle van werkloosheidsversekeringsvoordele athanklik is. 

Werkgewers behoort ook gedeelde verantwoordelikheid vir die onderhoud van die werknemer voor en 

mi kraam te dra. Selfs al wysig die Kabinet die Werkloosheidsversekeringswet sodat die voordele 

verbeter word en sodat betaling van kraamvoordele deur 'n werkgewer aan 'n werknemer nie haar reg 

op werkloosheidsvoordele negatiefbelnvloed nie,357 behoort die WBDV werkgewers te verplig om ook 

'n deel van haar salaris tydens kraamverlof te betaal omdat werknemers andersins van die 

goedgesindheid van die werkgewer athanklik sal wees. 

26. 4 Sektorale vasstellings 

Sektorale vasstellings kan ingevolge die 1997-WBD V ten opsigte van plaaswerkers gemaak word. Slegs 

vakbonde kan voor so 'n vasstelling aansoek doen dat ondersoek na standaarde in die sektor ingestel 

word. Sektorale vasstellings is juis bedoel om tot voordeel van ongeorganiseerde werkers te wees en 

behoort voorsiening te maak daarvoor dat enkel werkers en groepe werkers in 'n sektor vir so 'n 

ondersoek kan aansoek doen. 358 

355 

356 

357 

358 

Artikel 20A van Wet 37 van 1993. 

Artikel 29 van die 1997-WBDV. 

Voetnota 7 van die 1997-WBDV. 

Artikel 52(4) van die 1997-WBDV. 
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26.5 Kinderarbeid 

Ten spyte van die verbod op kinderarbeid is daar steeds groot getalle kinders wat op plase werk onder 

toestande wat nadelig is vir hul fisiese en more le ontwikkeling. 359 

Strenger polisiering is nie die enigste en mees effektiewe oplossing vir hierdie komplekse probleem nie, 

omdat baie kinders verplig is om te werk om hul gesin se ontoereikende inkomste aan te vul. Skole 

binne bereik van plaaskinders en hoer lone vir ouers kan die siklus van armoede, ongeletterdheid en 

ongeskooldheid verbreek. Sektorale vasstellings kan albei hierdie aspekte aanspreek. 360 

26. 6 Siekteverlof 

Plaaswerkers wat inwoon en in natura-vergoeding ontvang is meer afhanklik van die werkgewer vir 

sy /haar welsyn as in die geval van ander werkers. Plaaswerkers behoort nadat hulle toegelate 

siekteverlof geneem is, vir 'n verdere tydperk gelyk aan die betaalde verlof op huisvesting en 

voedselrantsoene geregtig te wees. Plaaswerkers se posisie sal dan in ooreenstemming wees met die 

ekstra beskerming wat die Heer- en Diensbodewette aan inwonende bediendes verleen het. 361 

26. 7 Seisoenwerkers 

Die posisie van seisoenwerkers word nie bevredigend aangespreek nie. Sake soos huisvesting, vervoer, 

mediese sorg, onderwys vir kinders van seisoenwerkers en die reg van hulle families om hulle te 

vergesel, behoort aangespreek te word. Seisoenwerkers behoort in ooreenstemming met aanbevelings 

in die groenskrif voorkeur te verkry wanneer permanente poste vakant raak. 362 

359 

360 

361 

362 

Sien hoofstuk 2 par 4.3. 

Artikel 55(4)(a) en (b) van die 1997-WBDV. 

Sien hoofstuk 2 par 3.11.3.2.6. 

Groenskrif: Policy proposals for a new employment standards statute Staatskoerant No 17002 (23 
Februarie 1996) 26. 
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26. 8 Inligting aan werknemers 

Die WBDV bevat 'n verpligting dat werkgewers 'n staat van die werknemer se regte kragtens die 

WBDV in die voorgeskrewe vorm en in die amptelike tale wat in die werkplek gepraat word, by die 

werkplek moet vertoon. Daar word geen voorsiening gemaak vir persone wat nie kan lees nie, wat tot 

nadeel van plaaswerkers kan wees, omdat 'n groot persentasie plaaswerkers ongeletterd is. Voorsiening 

behoort gemaak te word vir die mondelinge verduideliking van die inhoud van die Wet aan ongeletterde 

werknemers. 'n Mede-werknemer kan as tolk optree. 

26. 9 Monitering en afdwinging 

In die landbousektor is daar 'n hoe persentasie werkgewers wat steeds die bepalings van WBDV 

verontagsaam. 363 

Die monitering van die Wet sal bepaal of die wet 'n verandering in die omstandighede van plaaswerkers 

sal meebring. Die wyer magte wat aan inspekteurs in die 1997-WBDV toegese word, kan meer 

effektiewe afdwinging bevorder. Meer inspekteurs sal egter ook nodig wees om geografies-verspreide 

plase te bereik. 'n Gebrek aan fondse en mannekrag sal waarskynlik in die weg hiervan staan. Die 

mees effektiewe polisiering sal deur vakbonde vir plaaswerkers gedoen kan word. 

Klagstate wat inspekteurs voorheen voorberei het en daardeur 'n groot deel van aanklaers in die 

strathowe se taak ten opsigte van vervolgings onder die Wet op Basiese Diensvoorwaardes oorgeneem 

het, val nou weg en behoort tyd te laat vir meer besoeke aan plase. Dit kan gebeur dat die wegval van 

strafregtelike vervolging, wat die voordeel van afskrikkingswaarde en onmiddellike regstappe gehad het, 

effektiewe afdwinging van die WBDV sal verminder. Inspekteurs kan dalk probleme ondervind om 

uitvoering van nakomingsbevele te verkry. Daar is geen sanksie aan die verontagsaming van 'n 

nakomingsbevel verbonde nie. Die proses moet eers deur die Direkteur-generaal gaan om by die 

arbeidshof uit te kom wat dan 'n bevel kan maak wat beteken en ten uitvoer gele word asof dit 'n 

beslissing van die hooggeregshof was. 364 

363 

364 

Groenskrif: Policy proposals for a new employment standards statute Staatskoerant No 17002 (23 
Februarie 1996) 75. 

Artikel 163 van die WA V No 66 van 1995. 
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Plaaswerkers kan 'n probleem he by 'n geskil oor diskriminasie onder die wet. Die 1997-WBDV vereis 

dat enige party sodanige geskil skriftelik na 'n statutere- of bedingingsraad moet verwys en indien daar 

nie 'n raad is nie, moet die geskil skriftelik na die KVBA verwys word. 365 Plaaswerkers wat dikwels 

ongeletterd is en nie verteenwoordig is nie, sal moontlik nie van die prosedure gebruik maak nie, veral 

omdat die KVBA se werksaamhede net in groot sentra verrig word, anders as die landbou-arbeidshof366 

wat sitting gehou het waar die geskil was en so geregtigheid na die plaaswerkers toe gebring het. 

26.10 Aftrekkings van lone 

Weens die magsposisie wat landbouwerkgewers teenoor werknemers beklee, behoort aftrekkings van 

lone slegs plaas te vind by skriftelike ooreenkoms waar die werknemer bygestaan word deur 'n 

vakbondlid of 'n persoon van sy/haar keuse, indien die werknemer nie aan 'n vakbond behoort nie. 

27. SLOT 

Die insluiting van plaaswerkers by die 1983-WBDV het 'n groot verbetering op hulle gemeenregtelike 

posisie meegebring, maar die beskerming wat plaaswerkers onder die wet geniet is nog nie in 

ooreenstemming met die beskerming van die meeste ander werkers onder die WBDV nie. Plaaswerkers 

is nog steeds in 'n swakker posisie omdat hulle verplig is tot !anger werkure as ander werkers en omdat 

hulle ure ook verleng kan word. Seisoenwerkers word ook van voordele soos vakansieverlof en 

siekteverlof uitgesluit. Werkgewers in die landbousektor kom ook nie die Wet na nie, omdat daar nie 

effektiewe polisiering is nie. Minimumlone kan ook nog nie op plaaswerkers van toepassing gemaak 

word nie, omdat hulle nie by die Loonwet ingesluit is nie en uiters lae lone bly een van die grootste 

probleme van plaaswerkers. 

Die diskriminerende maatreels wat ten opsigte van plaaswerkers in die 1983-WBDV bestaan, sal nie 

meer ingevolge die nuwe 1997-WBDV van toepassing wees nie. Die beroepsgroep sal, sodra die 1997-

WBDV in werking tree, die volledige beskerming van die wet geniet. Plaaswerkers wat nie voltyds 

werk nie, soos seisoenwerkers en los werknemers wat voorheen van die belangrikste voordele van die 

365 

366 

Artikel 80 van die 1997-WBDV. 

Die werking van die landbou-arbeidshof word in hoofstuk 5 wat handel oor die Wet op Landbou-arbeid 
bespreek. 
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WBDV uitgesluit is, sal ook beskerming onder die 1997-WBDV geniet. 

Minimumlone kan vir die ·eerste keer ook vir plaaswerkers vasgestel word. Die 1997-WBDV herroep 

die Loonwet en maak terselfdertyd voorsiening vir sektorale vasstellings waardeur lone vasgestel kan 

word. In die lig van die uiters lae lone wat plaaswerkers verdien, kan dit tot voordeel van plaaswerkers 

wees. Minimumlone kan egter 'n negatiewe uitwerking op indiensneming in die sektor he en die 

sogenaamde 'sponseffek' van die landbou (dit is die indiensneming van meer as die getal werkers as wat 

nodig is teen 'n lae loon) stuit. Die 1997-WBDV vereis egter dat die Kommissie vir Diensvoorwaardes 

oorweging skenk aan die waarskynlike uitwerking wat die vasstelling van 'n minimumloon op 'n aantal 

sake, waaronder huidige <liens en werkverskaffing in 'n sektor sal he. Loonvasstellings sal dus met 

groot omsigtigheid gedoen word ten einde negatiewe gevolge te beperk. 

In die verlede is daar meer teen plaaswerkers gediskrimineer as teen enige ander beroepsgroep en hulle 

verkeer as gevolg daarvan steeds in 'n afhanklike posisie. Plaaswerkers benodig ekstra beskerming 

omdat hulle steeds ly onder die gevolge van diskriminasie op arbeidsterrein wat oor eeue plaasgevind 

het. Plaaswerkers behoort nie slegs dieselfde regte as ander werkers te geniet nie, maar daar behoort 

voorsiening gemaak te word vir spesiale voordele om by te dra tot hul bemagtiging. Die enigste spesiale 

voorsiening vir plaaswerkers en huiswerkers in die 1997-WBDV is 'n langer kennisgewingperiode. Die 

voordeel is regverdigbaar in die lig van probleme vir plaaswerkers met 'n uitgebreide familie en vee om 

huisvesting te verkry asook probleme om antler werk te kry weens lae lone van plaaswerkers. 

Die beskerming van werkers se regte hang af van die effektiwiteit van die uitvoering van die WBDV. 

Dit is onwaarskynlik dat die departement van Arbeid met 'n beperkte begroting genoeg inspekteurs sal 

kan aanstel om te verseker dat die Wet op alle plase in Suid-Afrika uitgevoer word. Groter magte wat 

die wet aan inspekteurs verleen, kan die probleem slegs tot 'n mate verlig. Die dekriminalisering van 

sanksies vir nie-nakoming van die Wet kan ook lei tot probleme met afdwinging. Die enigste liggaam 

wat effektief oor plaaswerkers se regte met betrekking tot minimum diensstandaarde sal kan waak, is 

'n sterk, goed georganiseerde vakbond. Aangesien die landbousektor nie goed georganiseerd is nie en 

daar eiesoortige probleme in die sektor bestaan wat nie bevorderlik is vir vakbond- organisering nie, 

behoort die regering daadwerklike stappe te doen om die totstandkoming van sterk vakbonde vir 

plaaswerkers te ondersteun, 367 om onder andere die uitvoering van minimum diensstandaarde te monitor. 

367 Sien Konvensie 141 van 1975 en die bespreking daarvan in hoofstuk 8C. 
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Indien dit nie gebeur nie, sal die ou tipe afhanklikheidsverhouding bly voortbestaan en 'n nuwe 

arbeidsbedeling vir plaaswerkers sal net op papier bestaan. Die organisering van plaaswerkers in 

vakbonde sal nie net vir werknemers nie, maar ook vir werkgewers tot voordeel wees, omdat 

kollektiewe ooreenkomste gesluit kan word om basiese diensvoorwaardes te wysig en sodoende 'n 

soepeler toepassing van diensstandaarde, gepas vir die spesifieke plaas of subsektor, te bewerkstellig. 
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HOOFSTUKS 

DIE INSLUITING VAN PLAASWERKERS BY DIE WET OP ARBEIDSVERHOUDINGE 

DEUR DIE WET OP LANDBOU-ARBEID 

1. INLEIDING 

Plaaswerkers was vanaf die inwerkingtreding van die N ywerheidsversoeningswet in 1924 nooit ingesluit 

by wetgewing wat arbeidsverhoudinge reel nie. Plaaswerkers is in verskeie opsigte hierdeur benadeel. 

Vakbondorganisering deur plaaswerkers was wel nie onwettig nie, maar hulle kon nie gebruik maak van 

kollektiewe bedingingstrukture nie en werkers het nie beskerming teen viktimisasie geniet nie. In die 

geval van 'n staking sou werkers summier ontslaan kon word, omdat werkstopsetting op kontrakbreuk 

sou neerkom. Plaaswerkers het ook nie toegang tot geskilbeslegtingsliggame soos nywerheids- en 

versoeningsrade en die nywerheidshof gehad nie. Die onbillike arbeidspraktyk-begrip wat mi die verslag 

van die Wiehahn-kommissie deur die nywerheidshof ontwikkel is, was nie op plaaswerkers van 

toepassing nie. Die gevolg was dat plaaswerkers steeds deur blote kennisgewing, sonder dat daar aan 

enige billikheidsvereistes voldoen is, ontslaan kon word. 

Die Wiehahn-kommissie het reeds in 1981 die insluiting van plaaswerkers by die Wet op 

Arbeidsverhoudinge aanbeveel. 1 Die Minister van Mannekrag het hierop aan die Nasionale 

Mannekragkommissie opdrag gegee om die moontlike insluiting van plaaswerkers by arbeidswetgewing 

te ondersoek. Die verslag wat in 1984 voltooi is, is nooit gepubliseer nie. Die aanbevelings in die 

verslag wat eers mi 1991 ter insae was, het ingehou dat plaaswerkers oor 'n tydperk van vyf jaar mi 'n 

deeglike 'bekendstellingsveldtog' en mi insluiting by die Wet op Basiese Diensvoorwaardes (WBDV), 

by die Wet op Arbeidsverhoudinge (WA V) ingesluit word. 2 Die vermoede is dat die verslag nie bekend 

gemaak is nie, omdat die aanbevelings nie die goedkeuring van die boerderysektor sou geniet het nie. 

Landbouwerkgewers se argumente teen insluiting van plaaswerkers by wetgewing wat 

2 

Verslag van die Kommissie van Ondersoek na Arbeidswetgewing (Wiehahn-Kommissie) Deel 5 RP 27 /1981 
Staatsdrukker: Pretoria par 4.68.3. 

Verslag van die Nasionale Mannekragkommissie oor 'n ondersoek na moontlike maatree/s om die 
diensvoorwaardes van plaaswerkers en huishoudelike werkers in die Republiek van Suid-Afrika te reel RP 
76/1985 [S. I :s.n.] 542. 
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arbeidsverhoudinge reel was die volgende: 3 

• Daar bestaan 'n spesiale verhouding tussen boere en plaaswerkers wat meebring dat boere self 

omsien na plaaswerkers se behoeftes en dit is dus nie nodig dat hulle belange deur vakbonde 

verteenwoordig word nie. 

• Die gemenereg bied voldoende beskerming vir die regte van plaaswerkers. 

• Die landbou is seisoensgebonde en daar word met bedertbare produkte gewerk wat tot gevolg 

kan he dat stakings op kritieke tye 'n boerdery kan vemietig. 

• Die geringe aantal stakings in die landbousektor dui op die tevredenheid van plaaswerkers met 

hulle huidige werksomstandighede. 

Die regering het in 1990 die Laboria Minuut onderteken waarin ondemeem is om arbeidswetgewing uit 

te brei om plaaswerkers ook in te sluit. Die Nasionale Mannekragkommissie het hiema die opdrag 

ontvang om ondersoek te doen na die insluiting van plaaswerkers by die WA V en die Loonwet. Die 

kommissie het aanbeveel dat plaaswerkers onmiddellik by die WAV ingesluit word, maar nie by die 

Loonwet nie. 4 

Argumente wat vakbonde gebruik het ten gunste van insluiting van plaaswerkers by die Wet op 

Arbeidsverhoudinge het die volgende ingesluit:5 

• Die gemenereg bied nie beskerming aan plaaswerkers teen wettige maar onbillike optrede, by 

ontslag nie. 

• 

• 

• 

3 

4 

5 

Vakbonde sal meer effektiewe kommunikasie tussen werkgewer en werknemer bewerkstellig . 

Kollektiewe bedinging kan die lewensstandaard van plaaswerkers verbeter . 

Die produktiwiteit van werkers kan verhoog word deur griewe uit die weg te ruim . 

Die Nasionale Mannekragkommissie The Expendiency of making the Labour Relations Act and the Wage 
Act applicable to Farm Workers NMKI 1/17 [S. I .:s.n.] (1991) 34; J Kleynhans 'Trends in South African 
Labour Law' Selected Papers: Fourth Annual Labour Law Conference (1991) 29. 

Departement van Mannekrag Aanbevelings oar 'n arbeidsverhoudinge en minimumloonstelsel vir 
plaaswerkers Kennisgewing 4 72 van 1991 Staatskoerant No 13273 (30 Mei 1991 ). 

Die Nasionale Mannekragkommissie The Expendiency of making the Labour Relations Act and the Wage 
Act applicable to Farm Workers NMKl 1/17 (1991) 32. 
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COSATU het namens plaaswerkers daarop aangedring dat plaaswerkers ingesluit word by die Wet op 

Arbeidsverhoudinge, terwyl SALU wat eers heeltemal gekant was teen enige wet wat 

arbeidsverhoudinge in die landbou reel, namens werkgewers in die landbou op 'n aparte wet vir die 

landbou aangedring het. 6 

Onderhandelinge het oor 'n tydperk van maande plaasgevind en dikwels gedreig om skipbreuk te ly. 

Met behulp van die Onathanklike Bemiddelingsdienste van Suid-Afrika is 'n kompromis tussen die 

partye getref wat vergestalt is in die Wet op Landbou-arbeid, (WLA) No 147 van 1993. Die Wet is 

weer gewysig deur die Wysigingswet op Landbou-arbeid No 50 van 1994, wat hoofsaaklik probleme 

wat gepaard gegaan het met die oorhaastige formulering van die eerste wet uitgeskakel het. Die WLA 

het weliswaar 'n aparte wet vir die landbou daargestel, maar die Wet op Arbeidsverhoudinge No 28 van 

1956 en die Wet op Basiese Diensvoorwaardes No 3 van 1983 is grotendeels in die 'afsonderlike' Wet 

opgeneem, sodat beide COSATU en SALU tevrede gestel is. 

2. DIE AARD VAN DIE WET OP LANDBOU-ARBEID 

Hoewel daar tegnies 'n aparte wet vir die landbou tot stand gekom het, is die Wet op 

Arbeidsverhoudinge feitlik in sy geheel opgeneem en deel gemaak van die Wet op Landbou-arbeid. 

Laasgenoemde Wet het bepaal dat enige verandering aan die Wet op Arbeidsverhoudinge rni 1 

September 1993 nie van toepassing sal wees op werkgewers en werknemers in boerderybedrywighede 

nie. 8 

Die Wet op Landbou-arbeid het uiteindelik aan plaaswerkers in Suid-Afrika die beskerming gebied wat 

nywerheidswerkers al vanaf 1924, toe die eerste 'Nijverheidsverzoeningswet' ingestel is, geniet het. 

Plaaswerkers het nou beskerming teen viktimisasie geniet en kon gebruik maak van kollektiewe 

bedingingsmeganismes sowel as geskilbeslegtingsmeganismes. Plaaswerkers kon nou nie meer na 

6 

7 

8 

Dawie Bosch Arheidsreg en die Boer: 'n volledige handleiding oar die regte van hoer en plaaswerker 
Stellenbosch: Tafelberg (1994) 21. 

Dawie Bosch Arheidsreg en die Boer: 'n volledige handleiding oor die regte van hoer en p/aaswerker ( 1994) 
23. 

So 'n vriesbepaling het geen waarde as die latere wet die vroeere wet uitdruklik wysig nie (LC Steyn Uitleg 
van Wette 5de uitg bygewerk deur SI Evan Tonder in samewerking met NP Badenhorst CH Volschenk 
& N Wepener Kaapstad: Juta (1981) 188). 
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willekeur wettig afgedank word met slegs kennisgewing as vereiste nie, omdat die onbillike 

arbeidspraktyk-leerstuk wat na die Wiehahn-verslag op nywerheidswerkers van toepassing gemaak is, 

nou ook op plaaswerkers van toepassing was. 

Die landbou-W A V9 het in twee belangrike opsigte verskil van die gewone WA V10 soos dit op persone 

buite boerderybedrywighede van toepassing was: 

• Die Wet op Landbou-arbeid het 'n nuwe hof geskep vir die beregting van beweerde onbillike 

arbeidspraktyke van werkgewers en werknemers wat by boerderybedrywighede betrokke is, 

naamlik die landbou-arbeidshof. 11 

• Belangegeskille tussen werkgewers en werknemers betrokke by boerderybedrywighede is nie 

by wyse van industriele aksie besleg nie, maar wel by wyse van verpligte arbitrasie. Partye 

kon egter ooreenk:om dat verpligte arbitrasie nie op hulle van toepassing is nie12 en dan kon 

daar wel tot stakings en uitsluitings oorgegaan word. 13 

Die verbod op stakings het die vernaamste vrees van landbouwerkgewers vir insluiting van die landbou 

by die Wet op Arbeidsverhoudinge bygele, sodat dit moontlik was om 'n ooreenk:oms met COSATU te 

bereik dat plaaswerkers by arbeidswetgewing ingesluit word. 

Die Wet op Landbou-arbeid was 'n kompromis met die gebreke wat daarmee gepaard gaan. Die Wet 

is egter deur onderhandeling daargestel en het daarom legitimiteit geniet. Die wyse waarop hierdie Wet 

tot stand gekom het, naamlik deur onderhandeling tussen arbeid, besigheid en die Regering14 het 'n nuwe 

era van onderhandelde arbeidswetgewing in Suid-Afrika ingelui. 

Hoofstuk 1 van die WLA wat handel oor die landbou-arbeidshof en verpligte arbitrasie vir plaaswerkers, 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

Hoofstuk 1 van die Wet op Landbou-arbeid No 147 van 1993. 

Wet 28 van 1956. 

Artikel 17E. 

Artikel 46(1 )(b ). 

Artikel 65( c ). 

Departement van Mannekrag Aanbeve/ings oar 'n arbeidsverhoudinge en minimumloonstelsel vir 
plaaswerkers Kennisgewing 422 van 1991 Staatskoerant (30 Mei 1991). 
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is deur die nuwe Wet op Arbeidsverhoudinge No 66 van 1995 herroep. Plaaswerkers is daardeur, 

sonder dat enige uitsondering op hulle van toepassing is, by die Wet ingesluit. Alhoewel die WLA 'n 

kort lewensduur gehad het, het dit 'n groot impak gehad nie alleen op die posisie van plaaswerkers nie, 

maar die bemiddeling en arbitrasie-prosedures in die forum was 'n voorloper vir soortgelyke prosedures 

voor die Kommissie vir Versoening, Bemiddeling en Arbitrasie onder die nuwe WAV en regverdig dus 

bespreking. 

3. DIE BESTEK VAN DIE WET OP LANDBOU-ARBEID 

Die WLA was van toepassing op boerderybedrywighede en werkgewers en werknemers wat by 

boerderybedrywighede betrokke is. Boerderybedrywigheid word in artikel 1 omskryf as enige 

bedrywigheid op 'n plaas in verband met die landbou met inbegrip van veeteelt, tuinbou en bosbou. 

Plaas word omskryf as ook vars water en seewater vir sover boederybedrywighede daarin of daarop 

beoefen word. 

Die omskrywings van boerderybedrywigheid en plaas is dieselfde as in die Wet op Basiese 

Diensvoorwaardes, wat reeds voor die WA V op boerderybedrywighede van toepassing gemaak is, 15 en 

reeds hierbo bespreek is. 16 Die kriteria wat deur die howe neergele is vir die vasstelling van die aard 

van die ondememing, naamlik of dit 'n boerderybedrywigheid is of nie, 17 was ook op die Wet op 

Landbou-arbeid van toepassing. 

Omskrywings van werkgewer en werknemer in die WBDV en die WA V is ook reeds in die hoofstuk 

oor die Wet op Basiese Diensvoorwaardes bespreek. Die kriteria wat daar neergele is om te bepaal of 

iemand 'n werknemer is, was dus ook van toepassing op die Wet op Landbou-arbeid. 18 In hoofstuk 1 

van die Wet is die WAV op boerderybedrywighede van toepassing gemaak, die landbou-arbeidshof is 

geskep en verpligte arbitrasie is vir plaaswerkers ingestel. Hoofstuk 2 van die WLA het die WBDV 

15 

16 

17 

18 

Wet 104 van 1992. 

Sien hoofstuk 4 par 4.6. 

Johan Hamman 'Labouring under what law? Farmworkers and the Basic Conditions of Employment Act' 
( 1992) 13IL!1100; Dawie Bosch Arbeidsreg en die Boer: 'n vo/ledige handleiding oor die regte van boer 
en plaaswerker (1994) 54. 

Hoofstuk 4 par 5.3.3. 
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(soos gewysig deur Wet 104 van 1922 wat spesiale bepalings met betrekking tot diensvoorwaardes vir 

plaaswerkers bevat) op die landbousektor van toepassing gemaak. 

4. DIE LANDBOU-ARBEIDSHOF 

4.1 Doelstellings met 'n aparte hof vir die landbou 

COSATU en SALU het op 6 Augustus 1993 'n ooreenkoms gesluit waarin die volgende doelstellings 

met betrekking tot die landbou-arbeidshof neergele is: 19 

• Die hof moet vir partye toeganklik wees. 

• Die proses moet vinnig, eenvoudig en goedkoop wees. 

• Bemiddeling voor die saak moet 'n belangrike rol speel. 

• Die voorsittende beampte moet 'n aktiewe rol speel om die prosedure te beperk tot dit wat 

absoluut noodsaaklik is. 

• Die voorsittende beampte moet 'n inkwisistoriese rol speel, maar op so 'n wyse dat die proses 

kenmerke van beide die inkwisitoriese sowel as die adversatiewe stelsel toon, sodat 'n party 

steeds die geleentheid het om sy /haar saak te stel. 

• Partye moet nie die reg he om deur gekwalifiseerde regspraktisyns verteenwoordig te word nie. 

• COSATU en SALU moet gesamentlike voorstelle aan die president van die landbou-arbeidshof 

voorle met betrekking tot dat reels van die landbou-arbeidshof wat onder andere die 

verteenwoordiging van partye sal reel. 

• 'n Outonome komitee van die Nasionale Mannekragkommissie moet aangestel word om die 

probleme en belange van die landbousektor aan te spreek. 

Die Nasionale Mannekragkommissie het bogenoemde aanbevelings aanvaar, maar aanbeveel dat 'n 

aparte landbouhof nie regverdigbaar is nie en dat 'n klein arbeidshof vir alle werkgewers en werknemers 

beskikbaar behoort te wees, veral in plattelandse gebiede. 20 Verder is aanbeveel dat geen appel moontlik 

19 

20 

Dawie Bosch Arbeidsreg en die Boer: 'n volledige handleiding oor die regte van hoer en p/aaswerker ( 1994) 
23. 

Departement van Mannekrag Aanbeve/ings oor 'n arbeidsverhoudinge en minimum/oonstelsel vir 
plaaswerkers Kennisgewing 4 72 van 1991 Staatskoerant No 13273(30 Mei 1991 ). 
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behoort te wees nie en dat daar geen koste-nadeel moet wees indien 'n geskil vanaf die klein arbeidshof 

na die nywerheidshof verwys word nie. 21 

Die landbou-arbeidshof het uiteindelik as 'n aparte hof vir die landbou tot stand gekom met die reg op 

appel na die nywerheidshof ten opsigte van remedies wat deur die landbou-arbeidshof verleen is en 

koste-nadele vir partye waar daar onredelikheid of beuselagtigheid was aan die kant van die party wat 

geappelleer het. Die Wet het geen beperking op regsverteenwoordiging geplaas nie. Die bepalings met 

betrekking tot die landbou-arbeidshof is in artikel 17E van die WA V vervat. 

4. 2 Die aard van die landbou-arbeidshof 

Die wetgewer het dit nodig gevind om 'n aparte hof vir die landbou daar te stel en partye aangemoedig 

om eerder die landbou-arbeidshof as die nywerheidshof te gebruik deurdat daar koste-nadele vir partye 

kon wees wat die nywerheidshof in die eerste instansie gebruik bet. 22 

In Thobejane v Helm23 bet die hof bevind dat die wetgewer die landbou-arbeidshof ingestel bet om 'n 

gebruikersvriendelike forum te wees vir 'n sektor wat nooit voorheen ingesluit was by wette wat 

arbeidsverhoudinge gereel bet nie. Die feit dat die voorsittende beampte die bemiddeling en die 

voorverhoorkonferensie moes waameem waar dit gewoonlik deur die partye self gedoen is, bet volgens 

die hof aangetoon dat die verwagting daar was dat partye die hulp van die hof by die prosesse nodig sou 

he. 24 Die inkwisitoriese prosedure25 wat in die landbou-arbeidshof gevolg is, is volgens die hof ook 'n 

aanduiding van die leiding wat 'n voorsittende beampte moes gee, die plig van die voorsittende beampte 

om ondersoekend op te tree en die betrokkenheid van die voorsittende beampte in die proses waar partye 

onkundig met betrekking tot regsverrigtinge is. Hierdie verantwoordelikheid van die voorsittende 

beampte is geaksentueer deurdat partye net getuienis kon lewer en kruisondervraging kon doen indien 

die voorsittende beampte ingestem bet: 'The agricultural labour court has therefore been created as an 

21 

22 

23 

24 

25 

Dawie Bosch Arbeidsreg en die Boer: 'n volledige handleiding oor die regte van hoer en plaaswerker ( 1994) 
259. 

Artikel 17(12)(c) en (d). 

Thobejane & Others v Helm t/a Carpe Diem Nurseries [1996) 8 BLLR 1036 (LAH) op 1040. 

Thobejane & Others v Helm t/a Carpe Diem Nurseries [1996) 8 BLLR 1036 (LAH) op 1043. 

Klousule 12( l )( f) van die riglyne wat deur die President van die landbou-arbeidshof opgestel is. 
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uncomplicated and user-friendly forum, to serve a sector where the skill of representatives and the 

parties' experience of court procedures are often limited and where no undue regard would be had to 

technical procedures and requirements' . 26 

Artikel 17E(4) het bepaal dat die landbou-arbeidshof die geskil moes vasstel op voorwaardes wat die hof 

redelik ag. Uit die bewoording blyk dit dat die landbou-arbeidshof, soos die nywerheidshof, 'n hof van 

billikheid27 ('equity') was, wat by 'n beslissing nie slegs na regmatigheid sou kyk nie, maar ook na 

beginsels van billikheid. 28 

Die landbou-arbeidshof was nie 'n geregshof nie. Dit was 'n kwasi-judisiele tribunaal soos die 

nywerheidshof. 29 Hierdie tipe ho we het net die mag wat daaraan verleen word deur die statuut 

waardeur die hof geskep is. 

4.3 Jurisdiksie van die landbou-arbeidshof 

Artikel 17E(3) het gelui dat wanneer 'n geskil betreffende 'n beweerde onbillike arbeidspraktyk tussen 

'n werkgewer en 'n werknemer wat in boerderybedrywighede betrokke is bestaan, kan 'n party die 

geskil na die landbou-arbeidshof verwys. 

In hoofstuk vier waar die Wet op Basiese Diensvoorwaardes bespreek word, word die betekenis van 

boerderybedrywighede, sowel as wie werkgewers en werknemers binne boerderybedrywighede is, 

volledig bespreek. 30 

Dit blyk duidelik uit die bewoording van artikel 17E(3) dat nie enige geskil tussen werkgewers en 

werknemers betrokke by boerderybedrywighede in die landbou-arbeidshof bereg sou word nie, maar 

26 

27 

28 

29 

30 

Thobejane & Others v Helm t/a Carpe Diem Nurseries [ 1996] 8 BLLR l 036 (LAH) op l 044. 

Die inhoud van billikheid moet gemeet word aan die doelstellings van die WA V. Die hoofdoel van Wet 28 
van 1956 was die voorkoming van arbeidsonrus. (Barney Jordaan & Alan Rycroft, Handleiding tot die Suid
Afrikaanse Arbeidsreg (1994) 175. 

National Union of Mineworkers v East Rand Gold & Uranium Co Ltd (1991) 12/L.J1221 (A) op 1237. 

E Strydom 'The Extent of the Jurisdiction of the Industrial Court as regards Unfair Dismissals' (1991) 3 
SAMercL.J 3 5; SA Technical Officials Association v President of the Industrial Court ( 1985) 6 /L.J 186 (A). 

Sien Hoofstuk 4 par 5.3. 
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slegs geskille betreffende beweerde onbillike arbeidspraktyke. 

Die landbou-arbeidshof het beslis dat die hof nie jurisdiksie gehad het in die geval van 'n plaaswerker 

se eis onder die Wet op Werkloosheidsversekering nie. 31 Die hof sou wel jurisdiksie gehad het indien 

'n werker beweer het dat 'n werkgewer 'n onbillike arbeidspraktyk gepleeg het deur nie die 

ooreengekome loon te betaal nie. Alhoewel remedies vir die nie-betaling van 'n loon in die WBDV 

hanteer word, het die Wet 'n werker nie die reg om die landbou-arbeidshofte nader ontneem nie, solank 

die vereiste statutere prosedures soos uiteengesit in die WBDV gevolg is32 en die nie-betaling van die 

loon'n beweerde onbillike arbeidspraktyk was. 33 

Die landbou-arbeidshof het beslis dat die hof nie jurisdiksie by die nie-betaling van 'n skeidingspakket 

aan 'n plaaswerker gehad het nie. Die saak het volgens die hof binne die landdroshof se jurisdiksie 

geval. 34 In die geval is die diensbeeindiging van die werknemer reeds oorweeg en billik bevind. Hier 

kan gevra word of die nie-betaling van 'n skeidingspakket nie ook 'n onbillike arbeidspraktyk kon wees 

soos die nie-betaling van 'n loon nie. In laasgenoemde geval sou die landbou-arbeidshof wel jurisdiksie 

he. 

Die landbou-arbeidshof het ook beslis <lat die hof nie jurisdiksie het waar 'n huurarbeider ontslaan is en 

die huurarbeider en sy familie van die grond af gesit is en die huurarbeider be weer het dat die uitsetting 

'n onbillike arbeidspraktyk was nie. Die uitsettingskwessie moes volgens die landbou-arbeidshof in die 

landdroshof hanteer word. 35 

By 'n geskil daaroor of 'n werknemer en 'n boer wel 'n dienskontrak aangegaan het al dan nie, het die 

landbou-arbeidshof ook bevind <lat die saak nie binne die jurisdiksie van die hof val nie. 36 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

Van Rooyen v Van der Westhuizen h/a Slangrivier Plaas Saaknommer LAH 30/2/00283. 

Die werknemer sou voor die aanvang van die saak in die landbou-arbeidshof 'n no/le prosequi-sertifikaat 
van die Prokureur-generaal moes indien om aan te toon dat daar nie strafregtelike verrigtinge met betrekking 
tot dieselfde saak ingestel sou word nie. (Artikel 30 van Wet 3 van 1983). 

Tiykana v Rous [ 1996) 8 BLLR I 046 (LAH). 

Bocebe v Hosgro Farms Saaknommer LAH 30/2/00245. 

Nthembu v Gunter Saaknommer LAH 30/2/00143; Hlatshwayo v Hein Saaknommer LAH 30/2/00/44. 

Jantjies v Hayward Saaknommer LAH 30/2/303. 
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'n Party by 'n geskil in die landbou-arbeidshof kon, voor die verhoor begin, aansoek doen om 'n 

beslissing dat die landbou-arbeidshof nie die jurisdiksie het om die geskil vas te stel nie. 37 'n Party sou 

byvoorbeeld beswaar kon maak teen die toepassing van die Wet, omdat een van die partye nie 'n 

'werknemer' in ooreenstemming met die vereistes van die Wet was nie. Partye kon ook ingevolge die 

WLA aansoek doen om 'n bevel dat 'n geskil na die nywerheidshof vir vasstelling verwys word. 38 In 

beide gevalle sou die hof so 'n aansoek by bewys van gegronde rede toestaan. 

Gegronde rede vir verwysing na die nywerheidshof sou gevalle kon insluit waar partye nie by 

boerderybedrywighede betrokke was nie, of waar meer as een ondememing betrokke was, sodat die 

beweerde onbillike arbeidspraktyk nie net persone betrokke in boerderybedrywighede sou raak nie. 39 

Bouwerkers of kantoorwerkers op 'n plaas sou in sommige omstandighede nie as plaaswerkers beskou 

word nie. In regspraak oor hierdie aspek wat reeds by die afdeling oor die WBDV bespreek is, blyk 

dit dat die ondememing waarin werkgewer en werknemer gesamentlik betrokke was, eerder as die 

spesifieke taak van die werknemer, van deurslaggewende belang was. Die taak van die werknemer moes 

verband hou met boerderybedrywighede. 40 

Artikel 5(a)(i) van die WLA het die landbou-arbeidshof gemagtig om self 'n geskil na die nywerheidshof 

te verwys. Ingewikkelde sake met baie getuies sou moontlik as gegronde rede vir verwysing na die 

nywerheidshof kon geld. Aangesien die landbou-arbeidshof nie 'n hof van rekord was nie41 sou 

probleme veroorsaak kon word indien daar baie getuies in die saak was of die feite ingewikkeld was. 

Artikel 46(2) van die Wet op Arbeidsverhoudinge, wat deur die WLA ook op plaaswerkers van 

toepassing gemaak is en handel oor werknemers in noodsaaklike dienste bepaal dat alle geskille wat 

tussen 'n werknemer en 'n werkgewer ontstaan het, na verpligte arbitrasie verwys moet word indien 'n 

nywerheids- of versoeningsraad nie daarin kon slaag om die geskil binne die voorgeskrewe tydperke te 

37 

38 

39 

40 

41 

Artikel l 7E(5)(a)(ii). 

Artikel l 7E(5)(a)(i). 

Artikel l 7E(5)(a)(ii). 

A A Landman 'Labour litigation and the farming community' (1993) 3 CLL 21op22. 

In ooreenstemming met die doelstelling dat die hof 'n eenvoudige, goedkoop prosedure moes daarstel, is 
daarvan afgesien dat die hof'n notulerende hofmoes wees (Artikel l 7E(b)). Al was die landbou-arbeidshof 
nie 'n notulerende hof nie, was die voorsittende beampte verplig om aantekeninge te hou van vasstellings 
wat gemaak is. 
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besleg nie. Die nywerheidshof sou as arbiter optree indien die partye nie op 'n arbiter besluit het nie. 

Werknemers wat deur die artikel gedek is, kon dus nie staak nie. 

'Geskil' is nie in die WLA gedefinieer of beperk nie, sodat dit volgens bogenoemde aanwysing beide 

belangegeskille en regtegeskille sou kon insluit. Die implikasie van hierdie bewoording is dat (alle) 

geskille ook die ten opsigte van beweerde onbillike arbeidspraktyke in die landbousektor na verpligte 

arbitrasie verwys moes word. Dit sou beteken dat die nywerheidshof en die landbou-arbeidshof geen 

jurisdiksie gehad het nie. Hierdie redenasie was die basis vir die beslissing van die arbeidsappelhof in 

Ventersdorp Municipality v SA Association of Municipal Employees42 waar beslis is dat 'n geskil oor 

'n onbillike arbeidspraktyk waarby partye wat by noodsaaklike dienste betrokke was, weens die 

bewoording van die wet, ook na verpligte arbitrasie verwys moes word. 43 

In Esau Booysen v Helderenberg44 het die landbou-arbeidshof aanvaar dat die wetgewer nie 'n 

niksseggende instelling wou skep nie en daarom, as na die wet in die geheel gekyk is, daar nie tot 'n 

ander gevolgtrekking gekom kon word as dat die wetgewer bedoel het dat belangegeskille deur verpligte 

arbitrasie besleg sou word en dat regtegeskille deur die landbou-arbeidshof bereg moes word nie. 

Die Wysigingswet op Landbou-arbeid45 het die onsekerheid finaal uit die weg geruim deur 'n byvoeging 

by artikel 46(2)(b) wat gelui het dat 'n geskil betreffende 'n onbillike arbeidspraktyk deur die landbou

arbeidshof of nywerheidshof hanteer moes word, tensy partye tot die geskil ooreengekom het dat dit na 

arbitrasie verwys moes word. 

4.4 Samestelling van die landbou-arbeidshof 

Die landbou-arbeidshof was saamgestel uit 'n president en adjunk-president wat onderskeidelik die 

42 

43 

44 

45 

(1992) l3 /LJ6l8 (NH). 

Clive Thompson kritiseer die beslissing omdat die hof volgens horn aandag moes gegee bet aan die 
agtergrond van die Wiehahn-kommissie se aanbevelings rondom die skepping van die nywerheidshof. 
Nerens in die kommissie se verslag is 'n aanduiding gegee <lat noodsaaklike dienste uitgesluit sou word van 
die nywerheidshof se jurisdiksie met betrekking tot beweerde onbillike arbeidspraktyke nie. ('Essential 
Services and the Unfair Labour Practice Remedy' (1992) 13 ILJ 500). 

(1994) 15 /LJ673 (LAH). 

Wet 50 van 1994. 
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president en adjunk:-president van die nywerheidshof moes wees. 

Ander lede kon van tyd tot tyd ook deur die Minister aangestel word op grond van hulle kennis van die 

reg en hulle bevoegdheid om, na die oordeel van die Minister, die werksaamhede van die hof te verrig. 46 

Ander permanente lede is nooit gedurende die kort bestaan van die hof aangestel nie, maarad hoc-lede 

is wel aangestel. 

4. 5 Die reelsraad 

Die reelsraad van die landbou-arbeidshof kon reels vir die werking van die landbou-arbeidshof 

uitvaardig. 47 Een persoon op die raad moes die belange van werkgewers en een persoon die belange 

van werknemers in boerderybedrywighede behartig. Die reelsraad sou verder uit 'n advokaat en 'n 

prokureur wat elk vir 3 jaar aangestel word, asook die president en adjunk:-president van die landbou

arbeidshof bestaan. Die reelsraad kon volgens artikel 17E(2)(b) e~ artikel 17E(9) reels maak oor die 

wyse waarop verrigtinge in die landbou-arbeidshof gehanteer word, die verteenwoordiging van partye, 

bemiddeling deur die landbou-arbeidshof en enige ander saak met betrekking tot die bevoegdhede en 

werksaamhede van die landbou-arbeidshof. 

Die reelsraad is nooit tydens die bestaan van die landbou-arbeidshof aangestel nie. Die president van 

die LAH het tussentydse riglyne neergele wat die werking van die hof vir die duur van die bestaan 

daarvan gereel het. Daar sal gedurende die loop van die bespreking hieronder na die toepaslike riglyne 

verwys word. 

In Thobejane v Helm t/a Carpe Diem Nurseries48 het die hof gese dat 'n afwyking van die riglyne van 

die landbou-arbeidshof nie tot gevolg het dat 'n aansoek defektief is nie. Die hof het as volg opgemerk: 

' ... the Court must avoid a narrow, legalistic approach which might frustrate its statutory duty to ensure 

fair settlements in labour practice disputes. The relative inexperience of parties and representatives in 

46 Artikel 17E (l)(b). 

47 Artikel I 7E(2). 

48 [1996] 8 BLLR 1036 (LAH). 
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the agricultural sector warrants a robust, commonsense approach.49 

4. 6 Prosedures 

4. 6 .1 Voorverhoorprosedures 

'n Geskil betreffende 'n beweerde onbillike arbeidspraktyk tussen 'n werkgewer en werknemer betrokke 

by boerderybedrywighede, kon deur een van die partye na die landbou-arbeidshof vir vasstelling verwys 

word. 50 Partye tot die geskil was nie verplig om dit na die landbou-arbeidshof te verwys nie, hulle kon 

ook ooreenkom dat dit na arbitrasie verwys word. 51 Partye kon ook 'n bemiddelaar (nie-statuter) aanstel 

en ook gebruik maak van geskilbeslegtingsprosedures waaroor daar voor die ontstaan van die onbillike 

arbeidspraktyk deur werkgewers en werknemers ooreengekom is. Die geskil kon ook na die 

nywerheidshof verwys word, nadat versoeningsprosedures gevolg is, alhoewel dit 'n koste-nadeel vir 

partye sou kon inhou.52 Alhoewel dit nie verpligtend was vir die verwysing van 'n geskil na die 

landbou-arbeidsbof nie (anders as by prosedures vir verwysing van 'n geskil na die nywerheidsbof), was 

daar geen beletsel vir partye om ook gebruik te maak van die statutere versoeningsprosedures soos deur 

nywerbeidsrade en versoeningsrade banteer is nie. Dit is onwaarskynlik dat partye bierdie weg sou kies, 

omdat dit die proses langer en duurder sou maak. Versoeningsprosedures voor die verboor by die 

landbou-arbeidsbof was ook nie noodsaaklik nie, omdat die voorsittende beampte voor en tydens die 

proses bemiddeling kon doen. 53 

Partye moes die geskil binne 180 dae vanaf die datum waarop die beweerde onbillike arbeidspraktyk 

begin bet, of ten einde geloop bet, na die landbou-arbeidsbof verwys, tensy die landbou-arbeidsbof by 

bewys van gegronde redes anders besluit bet. Partye by die geskil kon ook op 'n later datum vir 

verwysing ooreengekom bet. 54 

49 

50 

51 

52 

53 

54 

[1996] 8 BLLR 1036 (LAH) op 1040. 

Artikel l 7E(3). 

Artikel 46(2)(b ). 

Artikel 17(12). 

Klousule (I 0) I van die riglyne saamgestel deur die President van die landbou-arbeidshof. 

Artikel l 7E(3A). 
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V oor die aanvang van die verhoor kon enige van die partye aansoek doen dat die saak na die 

nywerheidshof verwys word. 55 Indien die hof bevind het dat daar gegronde rede vir so 'n verwysing 

bestaan, moes die landbou-arbeidshof die geskil na die nywerheidshof vir vasstelling verwys. 56 

Die landbou-arbeidshof kon ook te eniger tyd uit eie beweging 'n geskil wat na die hof verwys is na die 

nywerheidshof vir vasstelling verwys. 57 Dieselfde redes wat partye kon aanvoer vir verwysing na die 

nywerheidshof sou in hierdie geval ook in aanmerking geneem word. 58 

4. 6 .1.1 Bemiddeling 

In Aristoteles se tyd was bemiddeling reeds 'n belangrike manier om 'n geskil op te los: ' ... when people 

dispute, they take refuge in the judge; and to go to the judge is to go to justice; for the nature of the 

judge is a sort of animate justice; and they seek the judge as an intermediate, and in some states they 

call judges mediators, on the assumption that if they get what is intermediate, they will get what is 

just. •59 

Bemiddeling kan omskryf word as 'n vrywillige proses waardeur die dienste van 'n neutrale derde party 

gebruik word met die doel om partye behulpsaam te wees om 'n geskil deur ooreenkoms op te los.60 

Bemiddeling is 'n belangrike proses wat ingespan kan word vir die bewaring van nywerheidsvrede, veral 

in gevalle waar partye in noue kontak met mekaar leef en werk nadat die geskil opgelos is, soos 

byvoorbeeld in 'n diensverhouding en veral diensverhoudings in die landbou. 

Klousule 10 van die riglyne wat deur die president van die landbou-arbeidshof saamgestel is, bepaal dat 

die voorsittende beampte die partye in kamers moet ontmoet en moet poog om die geskil te bemiddel. 

55 

56 

57 

58 

59 

60 

Artikel l 7E(5)(a). 

Artikel 17E (5)(b). Hierbo is gevalle waar die hofwaarskynlik sal beslis dat daar gegronde rede is, reeds 
bespreek (par 4.3). 

Artikel 17E(5)(c). 

A A Landman 'Labour litigation and the farming community' (1993) 3 CLL 27. 

Richard McKeon (red) The Basic Works of Aristotle New York: Random House (1941) 1009. 

Barney Jordaan & Alan Rycroft Handleiding tot die Suid-Afrikaanse Arbeidsreg Kenwyn: Juta (1994) 272. 
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Die voorsittende beampte kon enige tyd gedurende die verhoor voorstel dat bemiddeling of verdere 

bemiddeling plaasvind. Die hof kon ook 'n bemiddelingsessie opskort indien die hof van mening was 

dat die bemiddeling geen verdere doe I sou dien nie. Die voorsittende beampte moes partye in kennis 

stel dat hulle beswaar kon maak teen sy/haar voorsitterskap by die verhoor as gevolg van sy/haar 

betrokkenheid by bemiddeling. Die uitgangspunt was dat partye self tot 'n vergelyk moes kom voordat 

die hof 'n vasstelling maak. Normaalweg sou bemiddeling nie teen partye se sin plaasvind nie. 61 

Bemiddeling voor die verhoor in die landbou-arbeidshof het in baie gevalle nie geslaag nie, omdat partye 

versigtig was om inligting openbaar te maak, aangesien dieselfde voorsittende beampte beide die 

bemiddeling en die verhoor hanteer het. 62 Dit kon die indruk wek dat die voorsittende beampte nie meer 

onbetrokke was nie. 

Die oplossing vir hierdie probleem sou moontlik wees om 'n ander bemiddelaar te kry. Dit kon egter 

die proses weer langer en duurder maak en dit het die nadeel gehad dat daar nie tydens die verhoor 

teruggekeer kon word na bemiddeling nie. Deur die voorverhoorkonferensie voor bemiddeling te plaas 

sodat partye 'n idee kon kry van hoe sterk hul onderskeie sake is, sou ook 'n oplossing kon hied om 

bemiddeling flinker te laat verloop. In Thobejane and Others v Helm hla Carpe Diem Nurseries63 is 

daarop gewys dat bemiddeling by verrigtinge in die landbou-arbeidshof ooreenkomste toon met die 

bemiddelingsproses kragtens die Wet op Arbeidsverhoudinge No 66 van 1995. Bemiddeling en 

arbitrasie geskied egter op verskillende tye by sake voor die Kommissie vir Versoening, Bemiddeling 

en Arbitrasie en word ook deur verskillende kommissarisse behartig, terwyl die proses by die landbou

arbeidshof op dieselfde dag en plek geskied het en deur dieselfde persoon hanteer is. 

4.6.1.2 Die voorverhoorkonferensie 

Indien pogings om die geskil te bemiddel gefaal het, moes die voorsittende beampte 'n 

voorverhoorkonferensie in kamers bele. 64 By die geleentheid moes die voorsittende beampte poog om 

61 

62 

63 

64 

Barney Jordaan & Alan Rycroft Handleiding tot die Suid-Afrikaanse Arbeidsreg (1994) 272. 

Dawie Bosch 'The first 18 months of the Agricultural Labour Court: A Preliminary Report' Stellenbosch 
Centre for Rural Legal Studies: Stellenbosch (24 Mei 1995). 

[1996] 8 BLLR 1036 (LAH). 

Klousule 11 (I) van die riglyne saamgestel deur die President van die landbou-arbeidshof. 
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die geskilpunte te identifiseer sodat minder mondelinge getuienis nodig sou wees. Sodoende kon die 

proses bespoedig word. By die voorverhoorkonferensie moes aandag aan die volgende gegee word: 

• Feite wat gemenesaak is 

• Feite wat in dispuut is 

• Die aard van die herstel van regte wat geeis word 

• Stappe wat die verhoor kon verkort 

• Uitruiling van dokumente 

• Die wyse waarop met dokumentere getuienis gehandel moes word 

• Die vraag of getuienis by wyse van beedigde verklaring toegelaat sou word, met of sonder die 

reg van enige partye tot kruisondervraging met betrekking tot die dokument 

• Die noodsaaklikheid van inspeksie 'ter plaatse' 

• Maniere om die teenwoordigheid van 'n getuie te verseker 

• Enige wysigings aan dokumente 

Die reels in verband met die voorverhoorkonferensie was duidelik daarop gemik om die verhoor meer 

vaartbelyn te maak en te bespoedig deur tydrowende praktyke uit te skakel. Die klem op dokumente 

was egter moontlik te groot en daar moes meer aandag gegee word daaraan om geskilpunte te 

identifiseer en te verminder. 65 

Partye wat van die hof gebruik gemaak het, het aangedui dat weinig voorsittende beamptes die 

voorverhoorkonferensie effektief kon gebruik om geskilpunte te verminder en om skikkings aan te 

moedig. 66 

Probleme met bemiddeling en die voorverhoorkonferensie is waarskynlik veroorsaak deurdat 

voorsittende beamptes nie opgelei was om 'n inkwisitoriese (ondersoekende) rol te vertolk nie. Partye 

moes oortuig wees van die onpartydige rol van die voorsittende beampte, anders sou hulle nie van die 

hof gebruik wou maak nie, of hulle sou die landbou-arbeidshof as 'n minderwaardige hof beskou. Druk 

van die voorsittende beampte op een van die partye om te skik deur vooruit 'n aanduiding te gee van wat 

die beslissing gaan wees, sou deur partye as onbehoorlike be'invloeding ge'interpreteer kon word. Die 

65 

66 

Dawie Bosch 'The first 18 months of the agricultural labour court: A Preliminary Report' (24 Mei 1995). 

Dawie Bosch 'The first 18 months of the agricultural labour court: A Preliminary Report' (24 Mei 1995). 



338 

onpartydige houding van die voorsittende beampte is by bemiddeling en 'n voorverhoorkonferensie waar 

'n inkwisitoriese rol vertolk word, nog belangriker as by gewone hofprosedures. 

4.6.2 Die verhoor 

Artikel 17 E (4) het gelui dat die landbou-arbeidshof so spoedig doenlik na ontvangs van die verwysing 

van die beweerde onbillike arbeidspraktyk die geskil moes vasstel op voorwaardes wat die hof redelik 

ag, met inbegrip van maar nie beperk nie tot 'n bevel van herindienstelling of vergoeding. By die 

vasstelling van die geskil moes die landbou-arbeidshof die besondere boerderysituasie in aanmerking 

neem. 

4.6.2.1 Notulering 

Artikel 17E(6) bet bepaal dat die landbou-arbeidsbof nie 'n notulerende bof is nie, maar dat die 

voorsittende beampte aantekeninge moes hou of laat bou van 'n vasstelling, asook van die beknopte 

redes vir so 'n vasstelling. 

Die vraag onstaan of die bof, of die partye, wel rekord van die gebeure sou kon bou indien so verkies. 

Veral waar daar die moontlikheid van appel was, sou die bof en partye dalk verkies bet om 'n vollediger 

rekord as die aantekeninge van die voorsittende beampte te kon voorle. Die feit dat die bepaling nie 

slegs in die riglyne opgeneem is nie, of aan die reelsraad oorgelaat is nie, beteken dat die wetgewer dit 

nie slegs as 'n administratiewe reel beskou bet nie, maar as 'n intrinsieke kenmerk van die landbou

arbeidsbof. 

Die rede vir die bepaling dat die landbou-arbeidsbof nie 'n notulerende bof is nie, moet gesoek word 

in die poging om die goedkoop en vinnige beslegting van geskille in die landbou-arbeidsbof moontlik 

te maak. 67 'n Hof van rekord boef weliswaar nie minder toeganklik te wees nie, alboewel notulering 

die prosedure sou kon kompliseer en dit sou moontlik 'n ongesofistikeerde getuie kon intimideer. Die 

proses sou uiteraard met volledige notulering duurder en langer gemaak word. 

67 Ooreenkoms tussen SALU en COSA TU wat wetgewing voorafgegaan het (6 Augustus 1993). 
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4. 6. 2. 2 Regsverteenwoordiging in die landbou-arbeidshof 

'n Party wat voor 'n administratiewe tribunaal verskyn het gemeenregtelik me die reg op 

regsverteenwoordiging nie. 68 Indien so 'n reg nie uitdruklik aan partye by die landbou-arbeidshof 

verleen is nie, sou hulle nie daarop kon aanspraak maak nie. 

Om die prosedure in die landbou-arbeidshof goedkoop, eenvoudig en vinnig te hou, was die aanvanklike 

bedoeling van beplanners van die hof dat regsverteenwoordigers nie toegelaat behoort te word nie. 69 

Die Wet op Landbou-arbeid self bevat geen voorskrifte met betrekking tot regsverteenwoordiging nie. 

Riglyn 13 wat deur die president van die landbou-arbeidshof as tussentydse maatreel opgestel is, bepaal 

egter: 'Any person shall be entitled to be represented by any other person in the discretion of the court.' 

Hierdie bepaling het tot gevolg gehad dat partye in die landbou-arbeidshof deur konsultante en 

vakbondverteenwoordigers, sowel as regspraktisyns bygestaan kon word. 

Dit is nie duidelik wat die diskresie van die hof in die riglyn behels nie. Sou dit ook kon beteken dat 

die hof regsverteenwoordigers teen die wil van die partye kon uitsluit om die verrigtinge van die 

landbou-arbeidshof goedkoop en eenvoudig te hou? In sake wat voor die hof gedien bet, is geen 

uitspraak gemaak met betrekking tot die reg op regsverteenwoordiging nie. Om bogenoemde vraag te 

kan beantwoord moet daar gekyk word na die ontwikkeling van die beleid met betrekking tot 

regsverteenwoordiging in die nywerheidshof. 

Die Wiehahn-kommissie het die nywerheidshof beplan as 'n hof met 'n minder formele prosedure wat 

sake vinnig en goedkoop sou kon afhandel. 70 In hierdie doel is nie geslaag nie. Nywerheidshofsake het 

berugtheid verwerf vir lang vertragings en ingewikkelde litigasie wat in baie gevalle gelei bet tot 

jarelange vertragings voordat 'n saak afgehandel is. Die oorsaak hiervan is deur sommige skrywers 

gesien as die wyse waarop regsverteenwoordiging in die nywerheidshof gehanteer is. 71 

68 

69 
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71 

Dabner v SA Railways & Harbours 1920 AD 583 op 589. 

Ooreenkoms tussen SALU en COSATU wat wetgewing voorafgegaan het (6 Augustus 1993). 

Vers/agvan die Kommissie van Ondersoek na Arbeidswetgewing (Wiehahn-kommissie) Deel 1 RP 47I1979 
par 4.28.11 en par 4.28.12. 

P Benjamin 'Legal Representation in Labour Courts' (1994) 15 (2) IL! 251. 
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Die enigste bepalings oor regsverteenwoordiging in die Wet op Arbeidsverhoudinge No 28 van 1956 

het voorgekom in artikel 45 wat oor vrywillige arbitrasie handel. Artikel 45(9) het bepaal dat enige 

party by 'n geskil geregtig was om sy saak persoonlik by arbitrasieverrigtinge voor te dra, of 

verteenwoordig te word deur enige ander persoon soos 'n verteenwoordiger van 'n vakbond of 

werkgewersorganisasie wat 'n party by die geskil was en indien al die partye saamgestem het, kon die 

party verteenwoordig word deur 'n regsverteenwoordiger of 'n vakbondverteenwoordiger wat nie 'n 

party by die geskil was nie. Daar is geag dat 'n party wat so verteenwoordig is, ingestem het dat elke 

ander party op dieselfde wyse verteenwoordig word. 

Die nywerheidshof het gemeenregtelike diskresionere bevoegdheid gehad om regsverteenwoordiging 

toe te laat of nie. Die hof het sy eie diskresie beperk deur artikel 45(9) van die Wet op 

Arbeidsverhoudinge te interpreteer asof dit sou beteken dat die hof geen diskresie het om 

regsverteenwoordiging te verbied as albei partye instem dat regsverteenwoordiging toelaatbaar is nie. 72 

Die gevolg is dat: ' ... despite the Industrial Court's discretionary powers, lawyers have had unfettered 

access to the court. A court designed to be informal and whose day-to-day business consists primarily 

of deciding the fairness of dismissal cases, has become a happy hunting ground for the legal 

profession. m Hierdie toedrag van sake kan deels toegeskryf word aan die adversatiewe prosedure waar 

partye elk verantwoordelik is om hulle eie saak te stel en die voorsittende beampte 'n neutrale rol 

speel. 74 

Omdat die landbou-arbeidshof 'n prosedure gevolg het wat meer ondersoekend van aard was en die 

voorsittende beampte aktief betrokke was by die proses, sou die landbou-arbeidshof dalk hierdie 

interpretasie wat die nywerheidshof aan artikel 45(9) van die WA V gegee het, kon vermy. Die 

bewoording van klousule 13 van die tussentydse riglyne van die president van landbou-arbeidshof gee 

aan die hof die diskresie om regsverteenwoordiging uit te sluit. 
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Morali v President of the Industrial Court ( 1986) JLJ 690 (K) 

P Benjamin 'Legal Representation in Labour Courts' (1994) 15 (2) JLJ25I. 

Peter Buirski maak 'n saak uit vir die noodsaaklikheid van regsverteenwoordiging selfs waar 'n 
inkwisitoriese proses gevolg word, weens die gevaar wat die wye magte van voorsittende beamptes vir 
partye kan inhou. Hy argumenteer dat dit nie noodwendig in 'n tegniese adversatiewe proses hoefte verval 
nie, solank die voorsittende beampte 'n wakende oog oor die proses hou (Peter Buirski 'The Draft Labour 
Relations Bill 1995 - The Case for Legal Representation at its proposed fora for dispute resolution' (1995) 
16 (3) JLJ 529 op 543. 
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Die vraag is of die uitsluiting van regsverteenwoordiging in stryd sou wees met die tussentydse 

grondwet75 wat in werking was tydens die bestaan van die Wet op Landbou-arbeid. Artikel 8 van die 

tussentydse grondwet bepaal: Elkeen is gelyk voor die reg en het die reg op gelyke beskerming en 

voordeel van die reg. 76 Hierdie artikel het nie aan 'n persoon die reg op regsverteenwoordigingper se 

gegee nie. Die reg op gelykheid voor die reg kan moontlik inhou dat 'n persoon nie gelykheid voor die 

reg het as die ander party in die geding deur 'n regsverteenwoordiger verteenwoordig word of beter 

bekend met regsprosesse is nie. In so 'n geval behoort die hof regshulp vir die party wat nie 

verteenwoordig word nie, aan te stel. Die inkwisitoriese bevoegdhede van die hof, indien behoorlik 

uitgeoefen, sou die noodsaaklikheid vir regshulp in so 'n geval egter kon ondervang. 

In die landbou-arbeidshof is plaaswerkers dikwels in die praktyk deur vakbond- verteenwoordigers wat 

nie regsopleiding gehad het nie verteenwoordig, terwyl die werkgewer weens sy/haar beter finansiele 

posisie deur 'n regspraktisyn verteenwoordig is. 77 Vakbondverteenwoordigers is dikwels nie opgelei om 

regshulp aan hulle lede te verskaf nie en plaaswerkers kon hulle in 'n ongelyke nadelige posisie bevind. 

Aangesien plaaswerkers nie effektief in vakbonde georganiseer was nie, kon hulle moontlik benadeel 

word. Daar is geen aanduidings in enige saak dat die landbou-arbeidshof die regsverteenwoordiging 

van partye enigsins beperk het nie. 

Die bedoeling van die wetgewer dat die nywerheidshof, soos die landbou-arbeidshof, 'n meer 

ondersoekende aard moes he, kan afgelei word uit artikel l 7(e)(i) van die Wet op Arbeidsverhoudinge78 

wat die voorsittende beampte gemagtig het om enige vraag aan 'n getuie te vra, of 'n getuie te dagvaar 

om te verskyn. Hierdie bedoeling het egter nooit in die praktyk gerealiseer nie en in die nywerheidshof 

het die adversatiewe stelsel geleidelik gevestig geraak, wat die proses langsaam en duur gemaak het. 

Die vraag is nou of die landbou-arbeidshof dieselfde pad geloop het. lndien voorsittende beamptes 
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Wet 200 van 1993. 

Wet 200 van 1993. Artikel 9 van die finale grondwet No 108 van 1996 bevat dieselfde bewoording. 

In 'n studie van die Sentrum vir Landelike Regstudies word aangetoon dat daar 60 sake gedurende die 
tydperk Januarie 1994 tot Desember 1995 in die landbou-arbeidshof verhoor is. In net vier gevalle is 
applikante (plaaswerkers) deur regspraktisyns verteenwoordig, terwyl die helfte van respondente (landbou
werkgewers) so verteenwoordig is (N Taylor Ensuring an effective dispute resolution service in both the 
urban and rural areas of South Africa: Recommendations to the Commission for Conciliation, Mediation 
and Arbitration Stellenbosch: Centre for Rural Legal Studies (1996) par 2.2.2. 

Wet 28 van 1956. 
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werklik 'n ondersoekende rol gespeel het, soos voorgeskryf is in die riglyne van die president van die 

landbou-arbeidshof, sou die noodsaaklikheid vir regsverteenwoordiging verminder het. Die voorsittende 

beampte sou dan aktief deelneem aan die verrigtinge, self vrae aan getuies stel, besluit wanneer getuienis 

voldoende is en verdere getuienis stops it, soos voorgeskryf is in riglyn 13(3). Volgens die riglyne moes 

partye toestemming van die voorsittende beampte verkry het voordat hulle getuies kon kruisondervra. 

Uit sake wat voor die hof gedien het, blyk dit dat voorsittende beamptes wel inkwisitories te werk 

gegaan het, maar dat daar nie 'n beperking op regsverteenwoordiging geplaas is nie. 79 

Werknemers in die landbou het oor die algemeen 'n veel laer onderwyspeil as werkgewers, hulle moet 

in 'n tweede taal of deur middel van 'n tolk hulle saak stel en 'n patemalistiese werkgewer in die oe kyk 

en is daarom in 'n swakker posisie as die werkgewer. Indien regsverteenwoordiging nie deur die hof 

toegelaat word nie kan die werknemer in 'n aansienlik swakker posisie as die werkgewer verkeer, tensy 

die hof 'n ondersoekende funksie verrig. lndien regsverteenwoordiging wel toegelaat word, kan die 

plaaswerker weereens in 'n swakker posisie verkeer, omdat die werkgewer weens sy/haar beter 

finansiele posisie regsverteenwoordiging deur 'n opgeleide persoon sou kon bekostig, terwyl die 

plaaswerker tevrede sou moes wees met die hulp van 'n vakbondverteenwoordiger. 

Die landbou-arbeidshof het by geleentheid kommentaar gelewer op die regshulp wat 

vakbondverteenwoordigers aan plaaswerkers gelewer het, wat aantoon dat die verteenwoordigers nie 

die plaaswerkers se sake na behore behartig het nie. 80 Die enigste vinnige en goedkoop oplossing waar 

partye ongelyke vermoens het, is dat die voorsittende beampte inkwisitories te werk gaan. 

4.6.2.3 Die inkwisitoriese aard van die verhoor 

Die beplanning van die landbou-arbeidshof het geskied rondom die behoefte aan 'n toeganklike hof met 

minder formaliteite, waar die proses vinniger en goedkoper as in die gewone howe kon plaasvind en 

waar regsverteenwoordiging nie 'n noodsaaklikheid sou wees nie. Die inkwisitoriese model soos in 

79 

80 

Hlatswayo v Hein Saaknommer LAH 30/2/00144. 

Ryk v Louw Saaknommer LAH 30/2/00191. 
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gebruik in Duitsland, ltalie en Frankryk81 en in die hof vir klein eise in Suid-Afrika, 82 is as 'n bruikbare 

model gesien om hierdie doelstellings te bewerkstellig. Die inkwisitoriese model is waarskynlik gesien 

as 'n manier om die ongelykheid tussen partye, wat veral in die landbousektor baie groot is, voor die 

hof gelyk te maak en om partye in 'n sektor wat nie ondervinding van die toepassing van 

arbeidswetgewing het nie, te huip te kom. 

Die Wet op Landbou-arbeid self het nie melding daarvan gemaak dat die hof inkwisitories te werk sou 

gaan nie. Die riglyne vir die hof, soos opgestel deur die president van die landbou-arbeidshof, het egter 

daarvoor voorsiening gemaak. 

Die volgende voorskrifte in klousules 12 en 13 van die riglyne vir die landbou-arbeidshof dui op die 

inkwisitoriese aard van die verhoor: 

• Die verhoorprosedure neem die vorm van 'n ondersoek aan ten einde te bepaal of 'n onbillike 

arbeidspraktyk gepleeg is. 

• Die hof kan 'n party gelas om getuies te roep of die hof kan self getuies roep om verrigtinge 

te versnel. 

• Die hof kan feite op enige wyse wat die hof goedvind bepaal en kan vir die doeleindes van die 

reels van bewysreg afwyk. 

• Die hof kan enige getuie wat teenwoordig is, ondervra of 'n party beveel om 'n getuie te 

ondervra. 

• Partye moet toestemming van die hof vra om getuies te ondervra en te kruisondervra. 

• Die hof mag te enige tyd besluit dat genoegsame getuienis gelewer is, geen verdere getuienis 

sal dan aangehoor word nie waarna die hof 'n vasstelling kan maak. 

• 

81 

82 

Die hof mag dokumentere getuienis toelaat . 

Streng gesproke kan daar nie van 'n suiwer inkwisitoriese stelsel in kontinentale regstelsels gepraat word 
nie, omdat elke party wel die geleentheid bet om sy/haar kant van die saak te stel. Die partye bet ook die 
reg op regsverteenwoordiging. Die voorsittende beampte bet in kontinentale stelsels slegs 'n groter 
ondersoekende rol as die voorsittende beampte by die suiwer adversatiewe prosedure (C Dadomo & S Farran 
The French Legal System Londen: Sweet & Maxwell (1993) 151. 

S vd Merwe 'The inquisitorial procedure and free system of evidence in small claims courts: an examination 
of principles' De Rebus (September 1985) 445; D van Loggerenberg 'Die hof vir klein eise: adversatief of 
inkwisitories?' De Rebus (Julie 1987) 343. 
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Uit bostaande. kan gesien word dat daar van die voorsittende beampte verwag is om 'n aktiewe 

ondersoekende rol te speel. Ten einde hierdie rol te vervul, is die voorsittende beampte met wye magte 

beklee soos om self getuies te roep en te ondervra en om verdere getuienis wat as oorbodig beskou is 

te beeindig. Die hof kon ook afwyk van normale bewysreels. Die hof moes egter nog steeds hou by 

die reels van natuurlike geregtigheid en 'n beslissing moes in ooreenstemming met die heersende 

landsreg gegee word.83 Hierdie prosedure plaas 'n groter verantwoordelikheid op die voorsittende 

beampte as by die adversatiewe prosedure. 84 

In die Wes-Duitse stelsel maak voorsittende beamptes al hoe meer gebruik van versoening en 

bemiddeling eerder as om te beslis oor wie reg en wie verkeerd is. 85 Die metode is veral gepas by 

persoonlike verhoudings wat reeds lank bestaan. 86 Deur 'n normskeppende reeling kan die voorsittende 

beampte 'siek' regsverhoudings weer op 'n gesonde grondslag te plaas. Dit behoort ook die rol te wees 

van voorsittende beamptes wat geskille tussen plaaswerkers en boere in Suid-Afrika te besleg. Hierdie 

manier van geskilbeslegting bring 'n langtermynoplossing deur middel van 'social engineering' voort, 

terwyl die adversatiewe model slegs die geskil voor die hof, wat dikwels slegs die punt van die ysberg 

is, bereg. 87 Die model is by uitstek geskik vir partye wat na die geding in noue verband moet saamwerk 

en -leef soos in die geval van werkgewers en werknemers op plase. 

4.7 Die beregting van onbillike arbeidspraktyke in die landbou-arbeidshof 

Artikel 17E(3) van die WLA het bepaal dat wanneer 'n geskil tussen 'n werkgewer en 'n werknemer 

wat in boerderybedrywighede betrokke is betreffende 'n beweerde onbillike arbeidspraktyk bestaan het, 

kon die geskil deur 'n party na die landbou-arbeidshof vir vasstelling verwys word. 

83 

84 

85 

86 

87 

I Bredenkamp 'Die hof vir klein eise en die reels van bewysreg' De Rebus (Oktober 1989) 773. 

Van die voorsittende beamptes by die landbou-arbeidshofhet aangedui <lat hulle nie geweet het hoe om 'n 
inkwisitoriese proses te hanteer nie (N Taylor Effective Dispute Resolution in urban and rural areas in South 
Africa: Recommendations to the Commission/or Conciliation, Mediation and Arbitration (1996) par 2.2. 7). 

Klaus F Rohl 'The Judge as Mediator ( 1985) 4 Civil Justice Quarterly 235 op 236. 

Klaus F Rohl 'The Judge as Mediator (1985) 4 Civil Justice Quarterly 235 op 241. 

Tekens van so 'n benadering is reeds bespeur in die beslissing van die landbou-arbeidshof in Esau en 'n 
anderv Wyn/and Boerdery Belange (1995) 16 ILJ237 (LAH). In hierdie saak het die hofnie 'n bevel van 
herindiensstelling terugwerkend gemaak nie, op voorwaarde dat die werkgewer die werknemer sou bystaan 
om sy drankprobleem te bowe te kom. 
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Die landbou-arbeidshof moes die geskil vasstel op voorwaardes wat redelik geag is met inbegrip van, 

maar nie beperk is nie tot 'n bevel van herindienstelling of vergoeding, met dien verstande dat die 

landbou-arbeidshof die besondere boerderysituasie by die vasstelling van die geskil in aanmerking moes 

neem. 88 

Die begrip onbillike arbeidspraktyke89 is in artikel 1 van die Wet op Arbeidsverhoudinge90 as volg 

omskryf: 

Enige handeling of versuim, uitgesonderd 'n staking of 'n uitsluiting, wat die uitwerking het of kan he 

dat -

• enige werknemer of klas werknemers onregverdig daardeur geraak word of kan word of dat 

sy of hulle werkgeleenthede of werksekerheid daardeur benadeel of in gevaar gestel word of 

kan word 

• die besigheid van enige werkgewer of klas werkgewers onregverdig daardeur geraak of ontwrig 

word of kan word 

• arbeidsonrus daardeur geskep of bevorder word of kan word en 

• die arbeidsverhouding tussen werkgewer en werknemer daardeur geraak word of kan word. 

Die Wet op Landbou-arbeid het aan plaaswerkers die beskerming van die onbillike arbeidspraktyk

begrip gebied. Regspraak van die nywerheidshof was van toepassing op uitsprake van die landbou

arbeidshof, met 'n belangrike ekstra aspek wat die landbou-arbeidshof moes oorweeg. By 

boerderybedrywighede was die landbou-arbeidshofnaamlik verplig om die 'besondere boederysituasie' 

by die vasstelling van 'n geskil in aamerking te neem. 91 

88 

89 

90 

91 

Artikels 46 en l 7E( 4 ). 

In die nuwe WA V No 66 van 1995 is onbillike arbeidspraktyke ter wille van groter regsekerheid 
gekodifiseer en word daar slegs met residuele onbillike arbeidspraktyke gewerk in die geval van onbillike 
arbeidspraktyke (uitgesonderd ontslag) teenoor individuele werknemers (Bylae 7). 

Wet 28 van 1956. 

Artikels 46 en 17E(4). 
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4. 7 .1 Die 'besondere boerderysituasie' 

Algemene regsreels kan tot onbillikheid lei as dit strak op elke individuele geval toegepas word. 

Aristoteles het reeds 'n saak daarvoor uitgemaak dat substantiewe geregtigheid slegs tot stand kan kom 

as formele geregtigheid aangevul word deur 'correction of the Jaw where it is defective owing to its 

universality' .92 Die benadering is wel deur Suid-Afrikaanse howe toegepas,93 by uitstek deur die 

nywerheidshof met sy billikheidsjurisdiksie. 94 Die vraag is nou waarom die skynbaar oorbodige 

verpligting om die besondere boerderysituasie in aanmerking te neem op die landbou-arbeidshof gele 

is. Die hof sou in elk geval in ooreenstemming met bestaande praktyk die feit in ag geneem het dat dit 

hier om 'n boerdery en dan 'n spesifieke tipe boerdery gaan. Dit is moontlik dat die frase ingevoeg is 

om boere se vrese dat die landbousektor oor dieselfde kam as die nywerheidsektor geskeer sal word, 

te besweer. 'n Ander moontlikheid is dat die wetgewer billikheid nog 'n stappie verder wou voer deur 

die aanwysing aan die hof om van die 'gewone' billikheidsjurisdiksie van die nywerheidshof af te wyk 

ten einde geregtigheid te laat geskied aan werkgewers en werknemers in 'n sektor met spesiale 

omstandighede. Hoe dit ookal sy, die landbou-arbeidshof het gereeld in uitsprake na die frase verwys 

en die klem is gereeld gele op die spesiale omstandighede in die landbousektor en op die omstandighede 

op 'n spesifieke plaas. 

Die bewoording van die artikel dui daarop dat die hof aandag moes gee daaraan dat hier 'n 

boerderysituasie is en nie 'n nywerheidssituasie nie en tweedens dat een boerderysituasie van 'n ander 

kan verskil, daarom die byvoeglike naamwoord, die 'besondere' boerdery-situasie. 

Die vereiste dat die landbou-arbeidshof die besondere boerderysituasie in aanmerking moes neem, is 'n 

verdere sterk aanduiding dat die hof buigsaam moes wees en elke situasie op eie meriete moes 

beoordeel. Boerderybedrywighede bes it verskeie unieke karaktertrekke. Een daarvan is dat werkgewers 

en werknemers saamwoon en dat 'n bevel van herindiensstelling in die landbousektor byvoorbeeld 

heeltemal ander implikasies vir die verhouding kan inhou as 'n bevel van herindiensstelling in die 

92 

93 

94 

R McKeon The Basic Works of Aristotle (1941) 1020. 

F Bosman & W Hosten Jnleiding tot die Suid-Afrikaanse Reg Pretoria: Butterworths ( 1979) 23 ev; H Hahlo 
& E Kahn The South African Legal System and its Background Kaapstad: Juta (1973) 32 en 38. 

National Union of Mineworkers v KloofGold Mining Co Ltd & Others (1987) 8IL!138 (NH) op 142. 
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nywerheidssektor. 95 'n Bevel om herindienstelling van 'n werknemer op 'n plaas waar daar 'n klein 

groepie werknemers is, kan aan die ander kant heeltemal 'n antler situasie ontketen as by 'n groot 

kommersiele boerdery waar di.e verhouding baie meer onpersoonlik is. Weens die geografiese 

verspreidheid van plase kan daar in die noorde van die land ook 'n kultuur bestaan wat nie in die suide 

bestaan nie en andersom. 

4. 7. 2 Beslissings oor besweerde onbillike ontslag 

Aangesien die landbou-arbeidshof nie 'n notulerende hof was nie, is weinig van die sake gepubliseer en 

kon 'n eie jurisprudensie nie opgebou word nie. Die paar sake wat wel gerapporteer is, sowel as 

sommige ongerapporteerde sake word bespreek om vas te stel of daar enige spesiale beginsels vir die 

bantering van die geskille van werkgewers en werknemers betrokke in boerderybedrywighede neergele 

is. 

4. 7 .2 .1 Ontslag weens wangedrag 

Die oorgrote meerderheid van sake wat vir beregting na die landbou-arbeidshof verwys is, het gehandel 

oor ontslag weens wangedrag. In hierdie sake is die landbou-arbeidshof gelei deur beslissings van die 

nywerheidshof wat vereis het dat die werkgewer substantiewe sowel as prosessuele billikheid in gevalle 

van ontslag weens wangedrag moes toepas. 96 

4.7.2.1.1 Dronkenskap 

'n Voorbeeld daarvan dat die landbou-arbeidshof die 'besondere boerderysituasie' in aanmerking geneem 

het, is te vind in Esau Booysen v Helderenberg (Edms) Bpk,97 die eerste saak wat in die landbou

arbeidshof verhoor is. Die dopstelsel wat in die verlede in die Boland gebruik is as deel van die in 

natura-vergoeding van werkers, is deur die hofbeskou as die aanleiding tot drankmisbruik wat in hierdie 

geval tot ontslag van 'n plaaswerker gelei het. Die landbou-arbeidshof het bevind dat ontslag in hierdie 

95 

96 

97 

P Benjamin & H Seady '1993 Labour Legislation: Farmworkers, Domestic Workers, the Public Service and 
Teachers' (1993) 14 (6) ILJ 1408. 

Barney Jordaan & Alan Rycroft Hand/eiding tot die Suid-Afrikaanse Arbeidsreg (l 994) 203. 

(1994) 15/L/673 (LAH). 
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omstandigbede nie altyd die gewenste sanksie is nie, omdat werkgewers 'n morele plig bet om 'n sanksie 

te ontwerp wat die voortbestaan van die kommersiele doelwitte van die werkgewer sal verseker en wat 

op rebabilitasie van die werknemer gemik is. 98 Indien die voorval in 'n ander deel van die land 

plaasgevind bet, waar die dopstelsel nie gei'nstitusionaliseer was nie, sou dieselfde uitspraak nie toepaslik 

gewees bet nie. In bierdie geval bet die bof die geskiedenis van drankmisbruik op plase in die streek, 

met ander woorde die agtergrond van die besondere boerderysituasie by die uitspraak en bevel in ag 

geneem. 

Volgens bierdie uitspraak van die landbou-arbeidsbof wil dit voorkom asof ontslag van 'n plaaswerker 

weens dronkenskap makliker as 'n onbillike arbeidspraktyk gesien sou word as wanneer 'n werker in 

die nywerbeidsektor weens dronkenskap ontslaan sou word 'vanwee die institusionele gebruik op plase 

om drankverslawing aan te moedig', soos die bof inBooysen v Helderenberg99 opgemerk bet. Die bof 

bet egter 'n woord van waarskuwing aan plaaswerkers gerig: 

Dit beteken geensins dat die hof 'n blinde oog sal draai as 'n plaaswerker in die Wes-Kaap horn of haar 

skuldig sou maak aan drankmisbruik nie. Dit beteken egter dat die geskiedenis nie oor die hoof gesien 

sal word nie. Landbouwerkgewers bet 'n menslike en morele plig, so ook die hof, om in die geval van 

'n plaaswerker wat aan drankmisbruik of verwante gedrag skuldig is, 'n oplossing of sanksie te ontwerp 

wat wesenlik die voortbestaan van kommersiele doelwitte van die werkgewer en die verhouding sal 

verseker en wat op rehabilitasie gemik is. 100 

In Esau & 'n ander v Wynland Boerdery Belange101 bet die landbou-arbeidsbof die siening gebuldig dat 

dit die werkgewer se plig en verantwoordelikheid is om drankmisbruik in die werkplek te voorkom: 

'Rebabilitasie-oogmerke moet altyd in gedagte gebou word wanneer die sanksie vir die oortreding van 

die drankbeleid oorweeg word. Veral waar die werkgewer 'n aandeel in die drankverslawingstoestand 

van die werknemer bet.' 102 

98 (1994) 15 ILJ673 (LAH) op 685. 

99 (1994) l5 ILJ673 (LAH) op 685. 

100 (1994) l5 ILJ673 (LAH) op 685. 

IOI (1995) l6 ILJ237 (LAH). 

102 (l 995) 16 ILJ 245 (LAH). 
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Uit hierdie beslissings kan daar afgelei word dat die werkgewer van 'n plaaswerker 'n rehabilitasie

verpligting teenoor 'n werker met alkoholverslawing het en dat so 'n persoon nie bloot weens 

drankmisbruik afgedank kon word nie. Die hof het die dopstelsel, wat deur werkgewers ingestel is, as 

aanleidend tot hierdie verslawing beskou en daarom lyk dit asof afgelei kan word dat boere in streke 

waar die dopstelsel voorkom, veral waar die boer self drank verskaf of drankmisbruik kondoneer, 'n 

groter verantwoordelikheid vir die rehabilitasie van die werker gehad het as boere in antler dele van die 

land. 

Die landbou-arbeidshof het dronkenskap nie as 'n billike rede vir ontslag beskou indien dit 'n eerste 

oortreding was nie. 103 Dronkenskap en verbandhoudende afwesigheid van die werk is nie as 'n billike 

rede vir ontslag van 'n plaaswerker beskou nie, selfs nie in gevalle waar dit reeds twee keer voorgekom 

het nie. Ontslag sou onbillik wees as dit 'n strenger sanksie sou uitmaak as wat deur die werkgewer se 

dissiplinere kode voorgeskryf is. Die landbou-arbeidshof het van die werkgewer vereis om konsekwent 

op te tree en om nie soms gedrag oor te sien wat by 'n volgende geleentheid tot summiere ontslag kon 

lei nie. 104 

Plaaswerkers was weens die beslissings van die LAH in 'n beter posisie as onder die gemenereg waar 

die summiere afdanking van 'n plaaswerker geregverdig sou wees indien die werknemer nie in staat was 

om sy/haar pligte nie na behore te vervul nie. 105 

4.7.2.1.2 Wangedrag buite dienstyd 

Die feit dat plaaswerkers op die werkgewer se perseel werk en woon het tot gevolg dat daar nie so 'n 

strenge skeiding tussen werktyd en ontspanningstyd bestaan nie. Die werkgewer oefen steeds gesag uit 

as werkers hulle na-ure aan onaanvaarbare gedrag skuldig maak, aangesien werkers steeds op die boer 

se eiendom verkeer. 

'n Belangrike saak wat uitgemaak moet word is hoe ver die bevoegdheid van 'n werkgewer in die 

103 

104 

105 

Nhlapo v Tonkin Saaknommer LAH 30/2/00141. 

Trompetter en 'n Ander v Barnard hla Plaas Kruisaar [1995] 6 BLLR 119 (LAH). 

Sien hoofstuk 3 par 13.1.2. 
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landbousektor strek om dissiplinere stappe te neem met betrekking tot wangedrag van werkers na ure. 106 

In die Helderenberg-saak107 het die hof aanvaar dat die werkgewer wel die reg tot dissiplinere optrede 

gehad het, omdat daar in die landbou -

• 'n noue band tussen die plaasgemeenskap en die werkgewer bestaan 

• hoofde van gesinne, en dikwels ook ander lede van die gesin, in 'n diensverhouding staan 

teenoor die werkgewer wat ook eienaar van die grond en van plaaswerkers se wonings is 

• groter insette van die werkgewer in die lewensbesluite van die werkersgemeenskap gelewer 

word 

• die gemeenskap afhanklik is van die werkgewer om gemeenskapswaardes en besluite af te 

dwing 

• daar 'n verskraalde onderskeid getref word tussen die gedrag van plaaswerkers terwyl hulle aan 

diens is en wanneer hulle nie aan diens is nie en 

• die werkgewer betrokke is by die sosiale aangeleenthede wat werkers raak en daar in die 

onderhawige saak 'n ontwikkelingsplan in werking was wat dissiplinere aksie in die geval van 

drankmisbruik buite werksure ingesluit het. 

Bosch lewer kritiek teen hierdie beslissing van die landbou-arbeidshof, omdat hy van mening is dat dit 

patemalisme laat voortleef en aan 'n werkgewer in die landbou magte oor werkers se persoonlike lewens 

gee wat nie billik is nie. 108 Hy gee tog toe dat die fisiese nabyheid tussen die werkplek en die blyplek 

en ook die ander faktore wat die hof in die beslissing gemeld het en hierbo genoem is, 'may have the 

effect that conduct which would have no impact on the employment relationship in industry would have 

such an impact in agriculture'. 109 

106 

107 

108 

109 

Die algemene reel is dat dissiplinere stappe nie teen 'n werknemer op grond van wangedrag buite 
werksverband geneem kan word nie, tensy daar 'n nexus tussen die gedrag en die werkplek bestaan. So 'n 
nexus bestaan as die gedrag 'n onhoudbare effek op die effektiwiteit, winsgewendheid en voorsetting van 
die besigheid van die werkgewer het. (Saaiman & Another v De Beers Consolidated Mines (Finschmine) 
(1995) 16/LJ1551 (NH) op 1562. 

(1994) 15 ILJ673 (LAH). 

D Bosch 'Is Fairness on the Farm a Different Animal? The First Agricultural Labour Court Case' (1994) 
15 (3) ILJ 462. 

D Bosch 'Is Fairness on the Farm a Different Animal? The First Agricultural Labour Court Case' (1994) 
15 (3) ILJ 462 op 472; Die 'impact on the employment relationship' is in Hoechst (Pty) Ltd v Chemical 
Workers Industrial Union & Another (1993) 14JLJ1449 ondersoek. In hierdie geval het een werknemer 
van 'n ander gesteel. Die invloed van die wangedrag op die werksmag as geheel is een van die faktore wat 
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Die hof het in die uitspraak wyer dissiplinere magte aan 'n landbouwerkgewer as 'n werkgewer in die 

nywerheidsektor toegeken, weens die spesiale omstandighede in die landbou, soos hierbo uiteengesit is. 

Bosch se waarskuwing moet egter ter harte geneem word: 

It could ... be argued that a farmer providing accommodation on his farm to farmworkers has a duty 

to ensure that they have free and peaceful enjoyment thereof. If so, he commits an unfair labour 

practice if he does not ensure such enjoyment where it is within his powers to do so ... These duties 

must be defined restrictively. If not, they will entrench paternalistic intervention in community life and 

even infringe on farmworkers' constitutional right to privacy .110 

Die hof is egter bewus van gevare wat wyer bevoegdhede van 'n werkgewer inhou: 

'Ek moet dit ... sterk beklemtoon dat die hof arbitrere optrede aan die kant van 'n werkgewer afkeur, 

en dit nie omseil kan word deur gehoor te gee aan 'n arbitrere en onredelike standpunt van die 

gemeenskap nie. ' Die hof verwys hier na die eis van die gemeenskapskomitee dat die werkgewer 

dissiplinere stappe teen die werknemer neem. Die werkgewer se dissiplinere optrede teenoor die 

werknemer sal dus net as billik deur die hof aanvaar word indien die gemeenskap se standpunt waarop 

hierdie optrede gebaseer is nie arbitrer of onredelik is nie. 111 

Ten spyte van kritiek dat die hof deur die uitspraak die mag van die werkgewer teenoor plaaswerkers 

versterk het, 112 lyk dit tog na die korrekte benadering, omdat werkgewers en werknemers se 

lewensruimte op plase nie geskei is nie en die werkgewer as eienaar 'n verpligting teenoor almal op die 

plaas het om orde te handhaaf. Dissiplinere optrede is soms die enigste effektiewe wyse om die 

harmonie wat deur 'n werker versteur word te herstel. Die reg van werkers om 'n lewe van hulle eie 

te he en nie 24 uur onder direkte beheer van die werkgewer te wees nie, moet egter gerespekteer word, 

110 

Ill 

112 

in aanmerking geneem is om te bepaal of wangedrag ontslag regverdig. In hierdie geval is die werksmag 
as geheel nie bei"nvloed nie. In die landbou sou die diefstal van 'n mede-werknemer moontlik ontslag kon 
regverdig as die werkers op die plaas woon, omdat die impak op die werksmag dan groter sou wees. 

D Bosch 'Is Fairness on the Farm a Different Animal? The First Agricultural Labour Court Case' (1994) 
15 (3)/LJ471. 

Booysen v He/derenberg (1994) 15 JLJ 673 op 686C. 

S Christie 'The farmer and natural guardian: Booysen v Helderenberg' (1994) 11 (I) EL 17 is van mening 
is dat die werkgewer 'n oplossing tussen die gemeenskap en werknemer moes bemiddel het eerder as om 
sy mag as werkgewer en eienaar te gebruik. 
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anders bly die plaas 'n geslote instelling waarbinne werkers 24 uur van die dag vasgevang is. 113 

4.7.2.2 Afwesigheid 

Waar 'n werknemer vir vier dae sonder toestemming van die werk afwesig was, het die hof aanvaar dat 

dit substantief billik was om die werknemer te ontslaan, alhoewel daar in hierdie geval nie prosessuele 

billikheid was nie.114 In Tsambo v Ovestone Farms (Pty) Ltd115 het die werkgewer en werknemers as 

'n groep ooreengekom om sekere openbare vakansiedae uit te ruil vir ander dae, omdat die vakansiedae 

in die besigste deel van die jaar, naamlik in oestyd geval het. Op die eerste openbare vakansiedag het 

Tsambo geweier om te werk en hy is ontslaan. Die hof het bevind dat dit nie 'n onbillike arbeidspraktyk 

was nie, aangesien die Wet op Openbare Vakansiedae116 voorsiening maak vir sodanige uitruiling van 

vakansiedae. 'n Besluit van die meerderheid werkers was voldoende en 'n individuele werker was 

daarom gebind, veral omdat hy geen beswaar ten tyde van die ooreenkoms gemaak het nie. 

4.7.2.3 Onbekwaamheid of ongeskiktheid 

In die geval van onbekwaamheid of ongeskiktheid vir werk is daar nie skuld aan die kant van die 

werknemer nie en geskied ontslag nie as 'n vorm van dissiplinering nie. In sodanige omstandighede is 

substantiewe en prosessuele billikheid ook deur die nywerheidshof vereis. Ontslag sou billik wees 

indien die werkgewer redelike stappe geneem het om die onbevredigende gedrag te herstel. 117 

Aanhoudende afwesigheid en onbekwaamheid om pligte na te kom weens swak gesondheid is ook deur 

die landbou-arbeidshof as geldige redes vir ontslag beskou. Waar die werkgewer aan die werknemer 

'n billike en redelike geleentheid gebied het om haar gesondheid te verbeter na lang en voortdurende tye 

113 

114 

115 

116 

117 

Sien die bespreking van patemalisme en die bestuur van die plaas as geslote instelling as metodes om 
'gedwonge arbeid' op plase teweeg te bring. (Hoofstuk 2 par 4.5 en 4.8). 

Eksteen v Kingwill Saaknommer LAH 30/2/0076. 

(1996) 17 /LJ418 (LAH). 

Wet 36 van 1994. 

Barney Jordaan & Alan Rycroft Handleiding tot die Suid-Afrikaanse Arbeidsreg (1994) 220. Die Wet op 
Arbeidsverhoudinge No 66 van I 995 vereis dat 'n werkgewer by ontslag weens swak werkprestasie aan die 
werknemer die geleentheid vir onderrig en berading moes gegee het. (Item 7 van Bylae 8 van die Goeie 
Praktykskode ). 
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van afwesigheid en dit nie tot 'n verbet~ring gelei het nie, is die ontslag as billik beskou. 118 

4. 7. 2. 4 Bedryfsvereistes 

Die beginsels by ontslag weens bedryfsvereistes wat deur die nywerheidshof neergele is, 119 sluit in die 

oorweging van maniere om personeelvermindering te voorkom of te beperk, 120 'n waarskuwing aan die 

vakbond en die werknemer van die voorgenome stap en konsultasie met die vakbond. Billike en 

objektiewe kriteria soos byvoorbeeld die LIFO-beginsel moet toegepas word. 121 

Finansiele probleme van 'n boer wat veroorsaak is deur brande in 'n plantasie het daartoe gelei dat 'n 

huurarbeider se dienste ingekort is. Die beginsel van 'LIFO' is in die geval gevolg. Die huurarbeider 

het drie maande kennis van die voorgenome diensbeeindiging en gepaardgaande uitsetting ontvang. 122 

Daar was nie in hierdie geval vooraf konsultasie met die huurarbeider of vakbond nie, daar is ook nie 

enige getuienis dat daar pogings van die werkgewer was om die personeelvermindering te beperk nie. 

Die hof het in weerwil hiervan bevind dat 'n onbillike arbeidspraktyk nie gepleeg is nie. Dit wil 

voorkom asof die landbou-arbeidshof se standaarde in hierdie geval tekort geskiet het by die standaarde 

wat deur die nywerheidshof neergele is. In Matwane, Solomon and 54 Others v Robert Vermaas h/a 

Tevrede Boerdery123 het die landbou-arbeidshof egter wel beklemtoon dat werkgewers met vakbonde 

moet onderhandel by personeelvermindering wat weens meganisasie toegepas is. 

118 

119 

120 

121 

122 

123 

Masango v Dew Crisp Fann (Pty) Ltd Saaknommer LAH 30/2/00096. Die Wet op Arbeidsverhoudinge No 
66 van 1995 vereis in item IO van Bylae 8 meer van die werkgewer as onder die ou bedeling. Die 
werkgewer moet byvoorbeeld geskikte altematiewe werk aan die werknemer aanbied. 

Barney Jordaan & Alan Rycroft Handleiding tot die Suid-Afrikaanse Arbeidsreg ( 1994) 243 ev. 

Die nywerheidshofhet hierdie benadering gevolg in ooreenstemming met die 'Termination ofEmployment' 
Aanbeveling 166 van 1982 van die IAO. 

M6rester Bande (Pty) Ltd v National Union of Metalworkers of SA (1990) 11 IL/ 687 (AAH). 

Hlatswayo v Hein Saaknommer LAH 30/2/00144. 

Saaknommer LAH 30/2/00040. Uitgebreide onderhandeling met 'n vakbond, werkplekforum ofindividuele 
werknemers in 'n poging om ooreenstemmingheid te bereik oor die wyse van ontslag, word in artikel 189 
van Wet 66 van 1995 vir ontslag weens bedryfsvereistes voorgeskryf. 
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4. 7 .2 .5 Konstruktiewe ontslag 

Konstruktiewe ontslag is deur Landman as volg gedefinieer: '... the termination of a contract of 

employment by an employee under circumstances which make the termination tantamount to, or virtually 

or in substance, the termination of employment by the employer' .124 

Gedrag van die werkgewer wat by die werknemer 'n redelike indruk wek dat hy ontslaan is, bring 

konstruktiewe ontslag mee, al was dit nie die bedoeling van die werkgewer nie. InTyikana v Rous125 

bet die werknemer die plaas verlaat, terwyl die werkgewer bedoel bet dat hy slegs die werkplek moes 

verlaat. Dit was steeds onbillike ontslag omdat die werkgewer se woorde en gedrag vatbaar was vir 

vertolking deur die werknemer dat hy ontslaan is en ontslag in die omstandighede nie billik was nie, 

aangesien daar nie aan die vereistes van substantiewe en prosessuele billikheid voldoen is nie. 

4.7.2.6 Beeindiging van die dienskontrak van die vrou by ontslag van haar eggenoot 

Op plase bestaan daar 'n situasie wat besonders is in die sin dat die plaaswerker se vrou huisvesting en 

soms 'n werk kry omdat sy aan die plaaswerker verbonde is. In die verlede is die vrou se dienste en 

huisvesting outomaties beeindig indien die manse dienste beeindig is. Die situasie is deur uitsprake van 

die landbou-arbeidshof gewysig. In Trompetter v I G Barnard hla Plaas Kruisaar126 bet die hof beslis 

dat daar 'n geldige en billike rede moet wees vir die ontslag van die vrou van die plaaswerker, al is daar 

nie 'n formele kontrak met haar gesluit nie. Die vrou moet ook 'n billike kans kry om haar saak te stel 

om aan die vereistes van prosessuele billikheid te beantwoord. Hierdie beslissing het vroulike 

plaaswerkers meer onathanklik gemaak sodat hulle na eeue waarin hulle diensverhouding as slegs 

aanvullend tot die van die man gesien is, nou as 'n selfstandige werker gesien word waar die vrou se 

eie gedrag en nie die van haar eggenoot nie, die maatstaf vir 'n voortgesette diensverhouding sal wees. 127 

Die gesin se kinders sou ook nou groter beskerming geniet as die moeder haar werk behou in plaas 

124 

125 

126 

127 

A A Landman 'Constructive Dismissal: The Meaning and Significance of the Concept in South African 
Labour Law' (1993) 2 (9) CLL 97. 

(1996) 8 BLLR 1046 (LAH). 

(1995) 6 BLLR 13 (LAH). 

Die nuwe WA V No 66 van 1995 wat nog nie in werking was ten tyde van die beslissing nie, bepaal dat 
ontslag outomaties onbillik is as dit op grond van huwelikstatus geskied. (Artikel l 87(f).) 
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daarvan dat albei ouers tegelyktydig hulle werk (en huisvesting) verloor. 

4. 7. 2. 7 Ontslag weens onwettige stakings 

Die 1956-WAV het nie outomaties aan wettige stakers beskerming teen ontslag verleen nie, omdat 

werkers nie 'n reg gehad het om te staak nie en dus kontrakbreuk gepleeg het indien hulle opgehou het 

om te werk. 128 Deelnemers aan 'n wettige staking was egter teen strafregtelike en siviele eise 

gevrywaar. 129 Die wettigheid van 'n staking is slegs een van die faktore wat in aanmerking geneem is 

wanneer die hof moes beslis of daar beskerming aan stakers teen ontslag verleen sou word. 130 Om 

hierdie rede het die hof soms selfs tot die hulp van onwettige stakers gekom. 131 Die hof het byvoorbeeld 

tot die hulp van stakers gekom indien hulle in goeie trou onderhandel het nadat 'n dooie punt bereik is. 132 

Die WLA het stakings in die landbousektor verbied (behalwe by ooreenkoms) en het in artikel 46(2) 

bepaal dat geskille in boerderybedrywighede aan verpligte arbitrasie onderworpe is. 

Die landbou-arbeidshof het in Matwane, Solomon en 54 others v Robert Vermaas h/a Tevrede 

Boerdery133 tot die hulp van stakers gekom wat ontslaan is nadat hulle onwettig gestaak het. Die hof het 

dit duidelik gestel dat dit nie by alle onwettige stakings die geval sal wees nie, maar dat daar spesifieke 

omstandighede is wat hulp van die hof regverdig, naamlik die redelikheid van die eise van werkers en 

die gedrag van die stakers. In hierdie geval is werkers deur die werkgewer in 'n geskrewe dienskontrak 

ingedwing voordat hulle die geleentheid gehad het om met hulle vakbond kontak te maak. Die optrede 

van die werkgewer het tot 'n onwettige staking aanleiding gegee. Die werkgewer het weens die 

dringendheid van 'noes op die land gemeganiseer ('n stap wat voor die staking reeds beplan is) en as 

gevolg hiervan is die stakers ontslaan. 

128 

129 

130 

131 

132 

133 

Die nuwe WA V No 66 van 1995 verleen wel 'n reg om te staak. 

Barney Jordaan & Alan Rycroft Handleiding tot die Suid-Afrikaanse Arbeidsreg (1994) 225. 

SA Chemical Workers Union v Sasol Industries (Pty) Ltd ( 1989) 10 /LJ 1031 (NH). 

Sentraal-Wes (Kaap) Bpk v Food & Allied Workers Union (1990) 11 /LJ 977 (AAH). 

Buthelezi v Labour for Africa (Pty) Ltd (1991) 12 /LJ 588 (NH). 

Saaknommer LAH 30/2/00040. 
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Die eise van die werkers is as redelik beskou, naamlik dat hulle eers die geleentheid moes gekry het om 

met hul vakbond te konsulteer voordat van hulle verwag kon word om 'n dienskontrak te onderteken. 

Die ontslag van die stakers is as 'n onbillike arbeidspraktyk beskou. Aangesien die werkgewer se 

groenteboerdery konstante aandag vereis het, het die hof egter bevind dat die staking prematuur was en 

<lit in berekening gebring moes word by vergoeding aan die werknemers. 134 Hier het die hof duidelik 

die spesifieke boerderysituasie in aanmerking geneem en by implikasie gese <lat alhoewel hulle eise 

redelik was, werkers op 'n ander tyd as oestyd moes gestaak het. 

Herindiensstelling is nie deur die hofbeveel nie, omdat die boer reeds gemeganiseer het en werkers nou 

werklik oorbodig was. Vergoeding is op slegs drie maande se salaris vasgestel. Die hof het beoog om 

'n duidelike boodskap na die werkgewers en werknemers in die boerderybedryf te laat uitgaan, naamlik 

<lat daar van landbouwerkgewers verwag word om met die vakbond wat werkers op die plaas 

verteenwoordig te onderhandel en <lat plaaswerkers nie eenvoudig 'n onwettige staking mag organiseer 

bloot om hulle eise te bevorder nie. 

In SA Farm & Allied Workers' Union & Others v Hyde Park Sugar Estates (Pty) Ltd135 het die 

werknemers tot kollektiewe aksie oorgegaan deur slegs volgens-reel te werk. 136 Die ontslag van werkers 

vir hierdie aksie is deur die landbou-arbeidshof as onbilllik beskou omdat 'n behoorlike ultimatum nooit 

uitgereik is nie, daar nie met die vakbond onderhandel is nie, geen dissiplinere ondersoek gehou is nie 

en die werkers nerens gehad het om heen te gaan nie, omdat hulle op die plaas gebly het. Die hof het 

beveel <lat herindiensstelling plaasvind. Terugbetaling aan werkers is beperk tot twee maande se loon, 

omdat die staking 'n negatiewe uitwerking op die werkgewer se produksie gehad het. Beide in hierdie 

saak en die Tevrede Boerdery-saak hierbo is werkers gepenaliseer omdat hulle tydens oestyd gestaak 

het. Dit is wel so <lat 'n boerdery op hierdie wyse uitgeroei kan word, maar indien werkers gedurende 

'n stil tyd op die plaas staak, sou hulle ook minder bedingingsmag he. 

In Shongwe v Val Egg Farm137 het 'n onwettige staking in stryd met die bepalings van artikel 46(2) 

134 

135 

136 

137 

Saaknommer LAH 30/2/00040. 

[1994] 11 SALLR 34 (LAH). 

Sien die bespreking van hierdie tipe staak-aksie in Barney Jordaan & Alan Rycroft Handleiding tot die Suid
Afrikaanse Arbeidsreg (1994) 304. 

[1995] 6 SALLR 36 (NH). 
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plaasgevind. Die artikel bepaal dat geskille in boerderybedrywighede aan verpligte arbitrasie 

onderworpe is. 138 Die saak is in die nywerheidshof beslis, waar bevind is dat die hof soms tot die hulp 

van onwettige stakers kan kom, maar dat strenger maatstawwe geld as 'n staking uitdruklik verbied word 

deur 'n statuut en veral 'n statuut soos die WLA waaroor daar met georganiseerde arbeid onderhandel 

is en wat op konsensus berus. Die hof het op beslissings met betrekking tot stakings van werkers in 

noodsaaklike dienste gesteun waar die nywerheidshof nie tot die hulp van stakers gekom het nie, omdat 

die stakings direk ingedruis het teen artikel 46 van die WA V wat stakings in noodsaaklike dienste 

verbied het en verpligte arbitrasie voorgeskryf het. 139 Die hof het in die Shongwe-saak gese dat hierdie 

beginsels selfs met groter krag op boerderybedrywighede van toepassing is. In die onderhawige geval 

kon kuikens wat nie water kry of gevoed word nie, binne dae sterf. Die beginsel wat in die saak 

neergele is, is dat die hof nooit tot die hulp van werknemers in 'n onwettige staking met betrekking tot 

boerderybedrywighede sal kom nie, tensy dit uitgelok is deur onaanvaarbare gedrag van die werkgewer. 

In die onderhawige geval moes die geskil deur arbitrasie besleg word. Daar was niks in die getuienis 

wat die hof genoop het om tot hulp van die stakers te kom nie. 

In Food and General Workers Union and Others v Letabakop Farms (Pty) Ltd140 is die weiering van die 

werkgewer om werk aan sommige seisoenarbeiders te verskaf soos die gebruik voorheen was, as 'n 

geldige rede vir die staking gesien. 141 Die nywerheidshof het in hierdie geval ook gese dat die hof nie 

maklik tot die hulp van onwettige stakers sal kom nie, behalwe waar die eise van die stakers geldig is 

en die staking nie te lank duur nie. In hierdie saak was die WLA nie ter sprake nie, wat die afleiding 

regverdig dat 'Letabakop Farms' nie as 'n boerderybedrywigheid geklassifiseer is nie. 

In die geval het die hof bevind dat die werkgewer onbillik opgetree het deur nie ultimatums aan die 

stakers voor ontslag te stel nie. Die eise van die stakers is as geldig beskou, al washier 'n regtegeskil 

ter sprake, in welke geval 'n staking normaalweg nie as funksioneel tot kollektiewe bedinging beskou 

word nie. Die hof het tot die hulp van die stakers gekom omdat die werkgewer geen ultimatum gestel 
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141 

Artikel 46(2). 

Nene & Others v Durban Transport Management Board Saaknommer NH 9/2/28 (5 Maart 1993); Transport 
and Allied Workers Union v Putco Ltd (l 993) 4 (8) SALLR 55 (NH). 

(1995) 6 (7) SALLR 37 (NH). 

Ingevolge artikel 186 van Wet 66 van 1995 is die versuim van 'n werkgewer om 'n vastetermyndienskontrak 
te hemieu, terwyl die werknemer 'n redelike verwagting gehad het dat dit wel sou gebeur, gelyk aan ontslag 
van die werknemer, waarvoor die Wet streng vereistes neerle. 
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het nie en ook omdat hy oorhaastig opgetree het en die stakers nie die geleentheid gegun het om deur 

hulle vakbond bygestaan te word nie. Die uitspraak van die nywerheidshof kan gekritiseer word omdat 

bier 'n regtegeskil ter sprake was, wat eerder deur die hof bereg moes word as deur industriele aksie. 142 

Beginsels wat uit die uitsprake afgelei kan word, is dat die hof slegs tot die hulp van onwettige stakers 

sou kom indien die werkgewer onbillik opgetree bet. Onwettige stakers in boerderybedrywighede sou 

selfs nog minder geredelik as nywerheidswerkers tegemoet gekom word, omdat stakings uitdruklik deur 

'n statuut verbied is. By bevele vir vergoeding sou dit tot nadeel van werkers wees indien hulle tydens 

oestyd gestaak het. 

4.7.3 Nie-betaling van 'n loon 

Die WBDV143 maak in artikel 30 daarvoor voorsiening dat die werknemer 'n bedrag wat deur die 

werkgewer aan hom/haar verskuldig is kan verhaal indien 'n sertifikaat van die Prokureur-generaal aan 

die hof voorgele kan word met die strekking dat die Prokureur-generaal geweier het om die verweerder 

weens wanbetaling te vervolg. 144 

Die betaling van 'n verskuldigde loon kan in die landbou-arbeidshof geeis word indien die nie-betaling 

wel 'n onbillike arbeidspraktyk uitmaak en die applikant die vereiste statutere prosedures soos 

uiteengesit in die WBDV, nagekom het. 145 Onbetaalde lone kan in aanmerking geneem word by die 

vasstelling van vergoeding vir die onbillike arbeidspraktyk wat gepleeg is. 'n Aansporingsbonus is deur 

die hof as deel van die werknemer se loon beskou. 146 

4. 7.4 Eensydige wysiging van diensvoorwaardes 

Die normale praktyk is dat werkgewers eers met werknemers of hulle vakbond moet konsulteer voor 
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145 

146 

(1995) 6 (7) SALLR 37 (NH). 

No 3 van 1983. 

'n Nolle prosequi-sertifikaat. 

Tyikana v Rous [l 996] 8 BLLR l 046 (LAH). 

Tyikana v Rous [1996] 8 BLLR 1046 (LAH). 
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diensvoorwaardes gewysig word, tensy eensydige wysiging ingevolge 'n kollektiewe ooreenkoms 

toelaatbaar is. 147 

InArnoldus and 3 Others v Rainbow Farms (Pty) Ltd148 is die eensydige wysiging van diensvoorwaardes 

nie as 'n onbillike arbeidspraktyk gesien nie, omdat die werkgewer met die vakbond 'n ooreenkoms 

gesluit het wat aan die werkgewer sodanige reg verleen het. Waar die werkgewer lone voortaan in 

werknemers se bankrekenings inbetaal het, in plaas van om dit in kontant oor te betaal, moes die 

werknemers daarby berus, al het hulle vervoerprobleme gehad om hulle lone by die bank in die dorp 

te gaan trek. 149 Die hof het egter gesimpatiseer met die werknemers vir die ongeriefsfaktor wat die 

veranderde reeling meegebring het en gese dat die doel van die WLA verydel word waar 'n dispuut 

onopgelos by die deure van die hof uitgaan. Voorstelle is deur die hof aan die hand gedoen waardeur 

die werkgewer die ongerief wat meegebring is deur die nuwe bedeling, vir werknemers sou kon 

verminder. 150 

Met hierdie benadering het die hof aangetoon dat dit by die landbou-arbeidshof nie alleen gaan oor wie 

reg en wie verkeerd is nie, maar om 'n blywende oplossing wat vir albei partye aanvaarbaar is, te vind. 

Dit was veral belangrik in hierdie geval waar die verhouding nog baie jare kon voortduur. 

4. 7 .5 Selektiewe herindiensneming 

Die appelhof het die reel gevolg dat werknemers na afdanking op onbillike wyse nie selektief weer in 

<liens geneem kon word nie. 151 

In Food and General Workers Union and Others v Letabakop Farms152 wat in die nywerheidshof verhoor 

is, is deel van 'n werkmag van gereelde seisoenarbeiders nie weer in die nuwe seisoen aangestel nie. 
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National Union of Mineworkers v Goldfields of SA (1989) 10 ILJ 86 (NH). 

(1995) 12 SALLR 78 (LAH). 

(1995) 12 SALLR 78 (LAH). 

(1995) 12 SALLR 78 (LAH) op 85. 

National Automobile & Allied Workers Union v Borg-Warner SA (Pty) Ltd(1994) 15 ILJ 509 (A). 

(1995) 6 (7) SALLR 37 (NH). 
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Nuwe werknemers is in hulle plek aangestel. Die hof het bevind dat dit 'n onbillike arbeidspraktyk 

was. Die 'seisoen' is in werklikheid kunsmatig deur die werkgewer gedefinieer en het telkens feitlik 

die hele jaar geduur. Seisoenarbeiders is voorheen vir 'n vaste termyn in diens geneem en gereeld vir 

'n volgende termyn by die begin van 'n nuwe 'seisoen' aangestel. Die hof het bevind dat dit onbillik 

was om nuwe onervare werkers aan te stel in die plek van gereelde werkers wat volgens gebruik vir 

opeenvolgende vaste termyne aangestel is. 153 Die onwettige staking wat as gevolg van die insident 

plaasgevind het, is deur die hof as geregverdig gesien, al was dit 'n staking met betrekking tot 'n 

regtegeskil. 

In South African Farm and Allied Workers, Union and Others v Hyde Park Sugar Estates (Pty) 

Limited154 is 'karakter' deur die werkgewer as maatstaf vir selektiewe herindiensneming gebruik. Die 

landbou-arbeidshof het dit as 'n onbillike arbeidspraktyk beskou. 

In die Tevrede Boerdery-saak waar 'n boer as gevolg van 'n staking gemeganiseer het en daama net 'n 

deel van die werksmag weer in diens geneem het weens 'n verminderde behoefte aan arbeiders, het die 

hof beklemtoon dat die boer vooraf met die betrokke vakbond moes onderhandel het. 155 

4. 7. 6 Uitsetting 

'n Groot persentasie plaaswerkers woon op die plase waar hulle werk. Indien hulle ontslaan is, het hulle 

ook hulle huisvesting verloor. Die vraag is of uitsetting in so 'n geval as 'n onbillike arbeidspraktyk 

beskou kon word. Die hofhet huisvesting as in natura-vergoeding gesien wat outomaties wegval indien 

die dienskontrak tot 'n einde kom. In Nthembu v Gunter156 het die landbou-arbeidshofbeslis dat die hof 

nie bevoeg was om te beslis oor die geldigheid van 'n kennisgewing van uitsetting wat met ontslag 

saamgehang het nie. In Hlatswayo v Hein157 het die hof 'n soortgelyke bevinding gemaak. Geskille met 
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Die uitspraak is in ooreenstemming met artikel 186 van Wet 66 van 1995 wat die versuim om persone wat 
gereeld op 'n vastetermyndienskontrak werk, weer aan te stel, as ontslag beskou. Die werkgewer sou in so 
'n geval aan die vereistes van die Wet vir ontslag moes voldoen. 

[1994] 11 SALLR 34 LAH. 

Matuwane, Solomon en 54 Others v Venemas Roberth/a Tevrede Boerdery Saaknommer LAH 3012100040. 

Saaknommer LAH 30/2/00143. 

Saaknommer LAH 30/2/00144. 
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betrekking tot uitsetting moes volgens die landbou-arbeidshof deur die landdroshof hanteer word, omdat 

die hof huisvesting en grond vir bewerking as byvoordele gesien het wat wegval sodra die werknemer 

se diens tot 'n einde kom. 158 

In Eksteen v Kingwill159 het die hof bevind dat 'n vroulike plaaswerker wat ontslaan is nie vergoeding 

vir die verlies van behuising kon eis nie, omdat die voordeel tradisioneel in die boeregemeenskap aan 

die broodwinner (gewoonlik die man) toegeken word. Die hof het dit nie as diskriminasie teenoor die 

vrou beskou nie. In hierdie geval is die werknemer se man kort tevore weens dronkenskap ontslaan en 

die vrou het tot met haar ontslag in die huis bly woon. Die hof swyg oor wat die posisie sou wees 

indien sy nie ontslaan is nie. Dit is nie duidelik of sy dan geregtig sou wees op voortgesette huisvesting 

nie. In Trompetter v Barnard160 het die hof ook nie uitsluitsel gegee oor die posisie ten opsigte van die 

vrou se huisvesting indien die man ontslaan word nie. In die saak is egter beslis dat 'n vrou se diens 

nie outomaties saam met die van haar man beeindig word nie. Die weerhouding van 

huisvestingsvoordele van 'n getroude vroulike plaaswerker terwyl dit aan manlik werkers toekom, sou 

moontlik ongrondwetlik wees in terme van die tussentydse grondwet wat in werking was tydens die 

bestaan van die WLA. 161 

4.7.7 Die weiering om 'n vastetermyndienskontrak te hernieu 

Sedert die beslissing van die appelhof in National Automobile & Allied Workers Union v Borg-Warner 

SA 162 is die beginsel gevestig dat arbeidshowe wel nog jurisdiksie na die billike ontslag van 'n 

werknemer het indien laasgenoemde 'n aksie sou bring met betrekking tot selektiewe herindiensneming, 

aangesien die diensverhouding nie outomaties saam met die kontraktuele verhouding beeindig word nie. 

158 

159 

160 

161 

162 

Die Wet op Grondhervorming (Huurarbeiders) No 3 van 1996 en die Wet op die Uitbreiding van Sekerheid 
van Verblyfreg No 62 van 1997 gee nou aan huurarbeiders en plaaswerkers meer sekuriteit op grond waarop 
hulle woon. Die verbetering wat die wette vir plaaswerkers meebring word in hoofstuk 7 bespreek. 

Saaknommer LAH 30/2/0076. 

(1995) 6 BLLR 13 (LAH). 

In Association of Professional Teachers & Another v Minister of Education & others (1995) 16 IL.! 1048 
(NH) is die weerhouding van 'n huislening aan 'n onderwyseres op grond daarvan dat sy 'n getroude vrou 
is as strydig met artikel 8(1) van die tussentydse grondwet No 200 van 1993 en as 'n onbillike 
arbeidspraktyk beskou. 

(1994) 15 JL.!509 (A). 
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Hierdie beginsel kon mi die uitspraak in hierdie saak deur werkers wie se vastetermyndienskontrakte tot 

'n einde geloop het gebruik word om 'n saak vir onbillike ontslag uit te maak indien hulle dienskontrak 

nie hernieu sou word nie. 

Die nywerheidshof het tot die hulp van plaaswerkers gekom in Food and General Workers Union & 

Others v La.nko Co-operative163 en bevind dat die weiering van die werkgewer om die plaaswerkers se 

vastetermyndienskontrakte te hernieu, 'n onbillike arbeidspraktyk was. Die hof het bevind dat die 

werkgewer 'n stilswyende onderneming gegee het dat werknemers wat opdaag vir die nuwe seisoen weer 

in <liens geneem sou word en so is 'n verwagting by werknemers geskep. 

In Food and General Workers Union and Others v Letabakop Farms164 het die hof dit onnodig gevind 

om bogenoemde aspekte te ondersoek, omdat daar bevind is dat werknemers afgele is terwyl dieselfde 

seisoen waarvoor hulle in <liens geneem is, nog steeds in swang was. 

Die howe het deur middel van hierdie uitsprake verhoed dat boere arbeidswetgewing omseil deur al hoe 

minder van permanente plaaswerkers gebruik te maak deur hulle as seisoenarbeiders op 

vastetermyndienskontrakte aan te stel. 165 Die howe het nie bloot na die bewoording van die kontrak 

gekyk nie, maar plaaswerkers beskerm teen kontrakte wat hulle tot hulle eie nadeel aangegaan het. 

Hierdie uitsprake herinner aan beskermende wetgewing wat ingestel is om werkgewers en werknemers 

se kontrakteervryheid te beperk om die nadele van die prerogatiewe kontrak vir werknemers te 

verminder. 166 

4. 7. 8 Prosessuele billikheid 

'n Dissiplinere verhoor voor ontslag is deur die nywerheidshof as noodsaaklik beskou, omdat dit deel 

van die reels van natuurlike geregtigheid uitmaak. 167 

163 

164 

165 

166 

167 

[1994] 8 BLLR 81 (NH). 

(1995) 6 (7) SALLR 37 (NH). 

Volgens die nuwe WAY No 66 van 1995 word die versuim om 'n vastetermyndienskontrak te hemieu in 
omskrewe omstandighede as ontslag beskou (artikel 186(b)). 

Sien hoofstuk 4 par 4. 

National Union of Mineworkers v Durban Roodepoort Deep Ltd (1987) 8 JLJ 156 (NH). 
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Die meer informele verhouding tussen werkgewer en werknemer in die landbousektor en die minder 

formele prosedure in die landbou-arbeidshof sou miskien die indruk kon laat dat die hof nie so streng 

sou let op die formele vereistes vir regmatige ontslag nie. 

In Booysen v Helderenberg168 het die hof dit egter duidelik gestel dat die vereistes vir prosessuele 

billikheid nie verslap sal word nie, alhoewel die proses nie streng legalisties en tegnies gevoer hoef te 

word nie. 169 In die saak is die volgende vereistes vir prosessuele billikheid, soos deur die nywerheidshof 

in Mahlangu v CI M Deltak170 uiteengesit, weereens bevestig. Vol gens die beslissing het die werknemer 

die volgende regte: 

• om ingelig te word oor die aard van die oortreding 

• dat die verhoor tydig moet plaasvind 

• dat voldoende voorafkennisgewing van die tyd en plek van die verhoor gegee word; 

• dat 'n vorm van verteenwoordiging toegestaan word 

• om getuies te roep en om getuies te kruisondervra 

• om 'n tolk te gebruik 

• dat versagtende of verswarende omstandighede in ag geneem word 

• om ingelig te word oor die beslissing en die redes vir die beslissing 

• om ingelig te word oor die sanksie wat toegepas gaan word en 

• 'n reg op appel. 

Die hof het bevind dat hierdie vereistes nie deur die werkgewer by ontslag inBooysen v Helderenberg111 

nagekom is nie en dat die ontslag van die applikant prosessueel onbillik was. 

Bosch wys daarop dat indien 'n boerdery 'n eenmansaak is waar die bestuur net uit die eienaar bestaan, 

wat ook die voorsitter by 'n dissiplinere verhoor sal wees, sal dit moeilik vir so 'n persoon wees om 

168 

169 

170 

171 

( 1994) 15 ILJ 673 (LAH). 

Booysen v Helderenberg (1994) 15 JL/673 (LAH) op 687 E-F. 

(1986) 7 JLJ 346 (NH). 

(1994) 15 JL/673 (LAH). 
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onpartydig te wees en is daar ook nie 'n hoer gesag waarheen geappelleer kan word nie. 172 Daar word 

saamgestem met Bosch dat die riglyne in Mahlangu v Deltak soos hierbo uiteengesit moontlik te rigied 

was. Dit is egter van deurslaggewende belang dat die werknemer 'n regverdige kans gebied sou word 

om sy/haar saak te stel. 173 

In Trompetter en Reens v JG Barnard h!a Plaas Kruisaar174 is hierdie benadering gevolg en het die hof 

nie vereis dat al die vereistes soos hierbo inMahlangu v Deltak gevolg moes word nie, maar bloot dat 

die werknemer 'n billike geleentheid moes gehad het om sy saak te stel. 

In hierdie saak het die werknemer nie die geleentheid gekry om sy saak voor ontslag te stel nie. Die 

werkgewer het beweer dat die werknemer uit eie beweging na horn kon kom om sy saak te stel, maar 

dat hy dit nie gedoen het nie. Die hof het die volgende standpunt oor hierdie argument ingeneem: 

Dit is ook verkeerd om aan te voer dat die verpligting op Trompetter was om sy saak uit eie beweging 

aan Barnard te stel. Die plaasgemeenskap bet 'n kultuur van hulle eie. Die noue band tussen die 

plaasgemeenskap en die werkgewer, die insette van die werkgewer in die lewensbesluite van die 

werkersgemeenskap en die gemeenskap se afhanklikheid van die werkgewer, maak die werkgewer in 

'n groot mate steeds die beheerder van die gemeenskap. Dit is onwaarskynlik dat Trompetter die 

vrymoedigheid sou he om Barnard se besluit direk met horn te bespreek, of om die korrektheid daarvan 

direk met horn te betwis. 175 

Dit lyk of daar 'n swaarder plig op landbouwerkgewers gele is om aan plaaswerkers 'n billike kans te 

gee om hulle saak te stel, gesien in die lig van die baas-kneg verhouding wat in die geskiedenis gewortel 

172 

173 

174 

175 

D Bosch 'Is Fairness on the Farm a Different Animal?' The First Agricultural Labour Court Case (1994) 15 
(3) ILJ 473. 

Dit is ook die benadering wat in die nu we WA V gevolg word, aangesien die Goeie Praktykskode in Bylae 
8 slegs vereis dat die werknemer van aantygings in kennis gestel moet word en dat die werknemer geregtig 
moet wees om sy/haar kant van die saak te stel. Hy/sy moet redelike tyd kry om voor te berei, en is geregtig 
op bystand deur 'n mede-werknemer. Na die ondersoek moet die werknemer, verkieslik skriftelik, in kennis 
gestel word van die besluit wat geneem is. (Item 4 van bylae 8). 

(1995) 16 IL/745 (LAH). 

(1995) 16 ILJ745 (LAH) op 756. 
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is en werknemers daarvan kan weerhou om hulle saak met selfvertroue te stel. 176 

4.7.9 Remedies vir onbillike ontslag 

Artikel 17E(4) lui: Die landbou-arbeidshof moet so spoedig doenlik na ontvangs van die verwysing 

ingevolge subartikel (3) die geskil vasstel op die voorwaardes wat die hof redelik ag, met inbegrip van, 

maar nie beperk nie, tot 'n bevel van herindiensstelling of vergoeding. Met <lien verstande <lat by die 

vasstelling van die geskil die landbou-arbeidshof die besondere boerderysituasie in ag moet neem. 

Die landbou-arbeidshof se bevoegdheid was dieselfde as die van die nywerheidshof by 'n finale 

beslissing oor 'n beweerde onbillike arbeidspraktyk. lndien die hof herindienstelling beveel het, was 

die werkgewer verplig om die werknemer se diensvoordele volledig te herstel, tensy die hof die 

werknemer in 'n laer pos in <liens gestel het. 177 Daar is geen beperking gestel op die vergoeding wat 

die hof kon beveel nie. 

Die hof was nie beperk tot die remedies van herindiensstelling en vergoeding nie. Die hof kon partye 

bloot ook net beveel om onbillike arbeidspraktyke te staak178 waar daar geen verlies betrokke was nie, 

of die hof kon uitsluitsel gee <lat 'n sekere praktyk nie 'n onbillike arbeidspraktyk is nie. Omdat die 

landbou-arbeidshof 'n hof van billikheid was, kon die hof van die gemenereg afwyk en regskeppend te 

werk te gaan. Hierdie bevoegdheid kon suksesvol aangewend word om sosiale spanning tussen 

werkgewers en werknemers te ontlont. 179 Dit is veral belangrik in die landbousektor waar werkgewers 

en werknemers op dieselfde eiendom woon en werk. 

176 

177 

178 

179 

Ter wille van billikheid teenoor plaaswerkers behoort hierdie benadering behou te word by sake wat beslis 
word kragtens die nuwe WA V waar werkgewers en werknemers in boerderybedrywighede betrokke is. 

Die hofis by magte om so 'n bevel te gee, soos blyk uit Chemical Workers Industrial Union v Price's 
Candles (SA) (Pty) Ltd(1994) 5 (9) SALLR 847 (NH). 

Artikel 43 van die WAV. 

Arnoldus & 3 Others v Rainbow Farms (1995) 12 SALLR 78 (LAH). Die applikante wou hul lone 
weekliks in kontant betaal he soos die gebruik was voordat die respondent die diensvoorwaardes eensydig 
gewysig bet en die geld direk in hul bankrekenings betaal bet. Die praktiese probleme met die onttrekking 
van geld, soos dat hulle dorp toe moes gaan, was die rede vir applikante se klagte dat 'n onbillike 
arbeidspraktyk gepleeg is. Die hof bet weens 'n erkenningsooreenkoms wat voorheen met die 
verteenwoordigende vakbond gesluit is teen die applikante beslis. Die hofhet egter van 'social engineering' 
gebruik gemaak en die respondent versoek om die applikante nogtans met hulle praktiese probleme te hulp 
te kom. 
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In Trompletter en Reens v J G Barnard hla Plaas Kruisaar180 het die hof naPerforming Arts Council 

of the Transvaal v Paper Printing Wood & Allied Workers Union & Others181 verwys waar die 

nywerheidshof beslis het dat die gepaste regshulp in die lig van die partye se optredes redelik en billik 

teenoor albei partye moet wees. Die voorsittende beampte het beslis dat die beginsels ook in die 

landbou-arbeidshof van toepassing is en dit as basis vir die hof se beslissing gebruik. 

4.7.9.1 Vergoeding 

Die bedrag van vergoeding aan werkers wie se afdanking onbillik was, is in die Tevrede Boerdery

saak182 verminder omdat werkers prematuur gestaak het terwyl die boerdery van so 'n aard was dat dit 

voortdurende sorg nodig gehad het. Indien 'n oortreding nie emstig genoeg was om summiere ontslag 

te regverdig nie, het die landbou-arbeidshof beveel dat 'n bedrag gelyk aan kennisgewinggeld in die 

bedrag van vergoeding opgeneem word. 183 In Esau v Wyn/and Boerdery184 het die hof beslis dat daar 

duidelikheid moet bestaan oor watter een van die gesin 'n behuisingsvoordeel as deel van hul 

diensvoorwaardes ontvang, sodat die hof dit by vergoeding in aanmerking kan neem. In hierdie geval 

het die hof nie aangeneem dat die behuisingsvoordeel die man outomaties toeval nie, in teenstelling met 

die uitspraak in Eksteen v Kingwill. 185 

4.7 .9.2 Herindiensstelling 

In die Hyde Park-saak186 het die voorsittende beampte die lengte van die diens van werknemers (van wie 

sommige al 20 jaar vir die respondent gewerk het) en die feit dat hulle vir jare op die plaas gebly het 

en geen ander plek gehad het om heen te gaan rui ontslag nie in aanmerking geneem en herindienstelling 
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185 

186 

(1995) 16 JL/745 (LAH). 

(1994) 15 ILJ 61 (A). 

Matuwane, Solomon & 54 Ander v Venemas h/a Tevrede Boerdery Saaknommer LAH 30/2/0040. 

Trompetter v Barnard (1995) 16 JLJ 745 (LAH). 

(1995) 6 JL/237. 

Saaknommer LAH 30/2/0076. 

SA Farm & Allied Workers' Union & Others v Hyde Park Sugar Estates (Pty) Ltd [1994] 11 SALLR 34 
(LAH). 
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beveel. Die landbou-arbeidshof het ook aan elkeen van die plaaswerkers 'n bedrag gelyk aan twee 

maande se loon as vergoeding toegestaan. Op appel het die nywerheidshof die bevel tot 

herindiensstelling bevestig, maar geen vergoeding is aan die plaaswerkers toegestaan nie. 187 

In Matuwane, Solomon en 54 ander v Robert Vermaas h/a Tevrede Boerdery188 is herindienstelling nie 

deur die hof beveel nie, omdat die boer reeds gemeganiseer het weens die dringende noodsaaklikheid 

om te oes en die gebrek aan werkers weens die staking. 

Daar word aan die hand gedoen dat wanneer 'n hof te staan kom voor die gepaste remedie vir 'n 

plaaswerker wat ontslaan is sonder dat aan die nodige vereistes voldoen is, behoort herindienstelling hoe 

prioriteit te geniet, omdat die werker weens lae geskooldheid moeilik ander werk sal kry en van die 

diensverhouding afhanklik is vir huisvesting. 189 Herindienstelling van partye wat nou met mekaar 

saamwerk (en -leef) soos wel in die landbousektor die geval is, kan egter verhoudingsprobleme 

veroorsaak. lndien 'n hof egter soos die landbou-arbeidshof by geleentheid gedoen het, 'social 

engineering' toepas190 deur nie net uitsluitsel te gee oor die geskil nie, maar dit uit die weg te ruim, kan 

herindiensstelling steeds die aangewese remedie wees. 

4. 7 .10 Kostebevele 

Die landbou-arbeidshof was nie bevoeg om kostebevele te maak nie. 191 By versoeke om uitstel van die 

hofverrigtinge sou dit 'n probleem wees omdat 'n kostebevel normaalweg die manier is om die ander 

party vir ekstra kostes te vergoed indien die aansoek om uitstel toegestaan word. Dit word ook gebruik 

om partye te ontmoedig om vir beuselagtige redes om uitstel aansoek te doen. 
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188 

189 

190 

191 

Hyde Park Sugar Estates (Pty) Ltd v SA Farm & Allied Workers Union & Others NH 30/2/00012. 

Saaknommer LAH 30/2/0040. 

Die plaaswerker is nie meer in so 'n kwesbare posisie mi aanvaarding van die Wet op Grondhervorming 
(Huurarbeiders) No 3 van 1996 en die Wet op die Uitbreiding van Sekerheid van Verblyfreg No 62 van 1997 
nie. Plaaswerkers kan egter steeds by die beeindiging van die diensverhouding uitgesit word as daar aan 
sekere vereistes voldoen word. 

Arnoldus and 3 Others v Rainbow Farms (Pty) Ltd (1995) 12 SALLR 78. 

Hierdie 'tekortkoming' tesame met die feit dat die LAH nie 'n notulerende hof is nie, skep volgens R 
Moletsane 'Agriculture Labour Act 147of1993' (1994) 5 (I) African Law Review 43, 'a second class of 
employers and employees'. 
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4. 7 .11 Die uitvoering van bevele van die landbou-arbeidshof 

Artikel 17E (lO)(a) het gelui dat 'n bevel deur 'n landbou-arbeidshof vir die betaling van geld geag sou 

word 'n bevel te wees wat deur 'n toepaslike landdroshof uitgereik is en op dieselfde wyse afgedwing 

sou word. 

Vol gens artikel 17E(l O)(b) kon enige ander beslissing, toekenning, bevel of vasstelling van die landbou

arbeidshof uitgevoer word asof dit 'n beslissing, toekenning, bevel of vasstelling is wat deur die 

hooggeregshof gemaak is. Bevele van die landbou-arbeidshof tot herindiensstelling sou dus op dieselfde 

wyse as bevele van die hooggeregshof uitgevoer word. Die vraag is wat die term 'uitvoer' inhou. 

In die saak Chemical Workers Industrial Union Price's Candles (SA) (Pty) Ltd192 het die werkgewer 'n 

bevel van die nywerheidshof om 'n werknemer weer in diens te stel, verontagsaam. Die werkgewer is 

aangekla van minagting van die hof en het weereens voor die nywerheidshof verskyn. Die vraag wat 

die hof moes beantwoord was of die nywerheidshof sy eie bevele kon afdwing - in hierdie geval deur 

die werkgewer te vonnis vir minagting van die hof. Nadat artikel 17(15) van die WAV No 28 van 1956 

in oenskou geneem is, het die hofbeslis dat die hof wel sy eie bevele kan afdwing, maar dat afdwinging 

by wyse van 'n aanklag van minagting van die hof nie as 'uitvoer' (execute) van die bevel van die hof 

geinterpreteer kan word nie. 193 Die hof het beslis dat 'n bevel tot herindiensstelling 'n bevel ad factum 

praestandum inhou wat die werkgewer verplig het om die werknemer weer in diens te stel tensy werk 

nie beskikbaar was nie. In so 'n geval sou die werkgewer die bevel van die hof kon uitvoer deur aan 

die werknemer sy /haar loon en voordele te verskaf. Hierdie beginsels sou ook van toepassing wees op 

bevele van die landbou-arbeidshof, omdat artikel 17E(10)(b) van die Wet op Landbou-arbeid dieselfde 

strekking as artikel 17(13) van die WA V gehad het. 

4. 7 .12 Appel teen beslissings van die landbou-arbeidshof 

Die WLA het bepaal dat 'n beslissing van die landbou-arbeidshof afdoende (finaal) is, behalwe in drie 

192 

193 

(1994) 5 (9) SALLR 847 (NH). 

Die hofhet hierin die jongste hooggeregshofuitspraak Food & Allied Workers Union v Sanrio Fruits CC & 
Others (1994) 15 /L/757 (T) (wat nie bindend op die onderhawige hofwas nie) ter wille van regsekerheid 
gevolg. 
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gevalle. Partye kon ingevolge artikel 17E(7) na die nywerheidshof appelleer teen die volgende uitsprake 

van die landbou-arbeidshof: 

• dat die geskil na die nywerheidshof vir vasstelling verwys word (ingevolge artikel 5(1)(a)(i)) 

• dat die landbou-arbeidshof nie jurisdiksie het om die geskil vas te stel nie, of wel die jurisdiksie 

het, (indien 'n appellant slaag in sy/haar beswaar teen die jurisdiksie van die nywerheidshof, 

sal die nywerheidshof die saak na die landbou-arbeidshof terugverwys)194 

• dat herindiensstelling of vergoeding plaasvind of dat so 'n aansoek van die hand gewys word. 

In laasgenoemde geval kan daar nie geappelleer word teen die basis van 'n beslissing waarop die hof die 

bevel tot herindiensstelling of vergoeding gebaseer het nie. Indien die LAH bevind het dat 'n onbillike 

arbeidspraktyk gepleeg is, sal daardie deel van die hof se bevinding nie appelleerbaar wees nie. 

In Rocklay Farm v Wulani 195 het die landbou-arbeidshof bevind dat die ontslag van 'n plaaswerker 'n 

onbillike arbeidspraktyk was. Vergoeding ten bedrae van vier maande se salaris is aan die werknemer 

toegeken. Die werkgewer het appel teen die uitspraak aangeteken. Die nywerheidshof het beslis dat 

daar nie ingevolge artikel 17E(7) teen die bevinding van die landbou-arbeidshof dat 'n onbillike 

arbeidspraktyk gepleeg is, geappelleer kon word nie. 196 Daar kon wel teen die landbou-arbeidshof se 

bevel dat vergoeding betaal word, asook teen die bedrag van vergoeding geappelleer word. 

Die hof het bevind dat 'n appel ingevolge artikel 17E(7) 'n appel in die wye sin is, wat 'n herverhoor 

met betrekking tot die meriete inhou, aangesien die landbou-arbeidshof nie 'n notulerende hof was nie. 197 

Die nywerheidshof was in so 'n geval bevoeg om te beslis of vergoeding betaal moet word en indien 

wel, wat die waarde van die vergoeding behoort te wees. In hierdie geval het die nywerheidshof beslis 

dat die bevel dat vergoeding betaal moes word, geregverdig was in die lig van die onbillike summiere 
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Dit is egter onwaarskynlik dat dit sal gebeur, omdat die nywerheidshof konkurrente jurisdiksie met die 
landbou-arbeidshofhet en we! die bevoegdheid het om die saak afte handel. 

[1996] 5 BLLR671 (NH). 

Die hofhet gese dat alhoewel daar uitsonderings op die reel bestaan, moet dit eng uitgele word: 'To widen 
the ambit of an appeal would be to against the thrust and intention of the legislature which intended the 
Agricultural Labour Court to be the primary dispute resolution forum in the agricultural sector' ([1996] 5 
BLLR 671 (NH) op 673.) 

Die hof gebruik die omskrywing van die woord appel soos dit in Tikly and Others v Johannes NO and 
Others 1963 (2) SA 588 (T) op 590 uiteengesit is. 
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ontslag van die werknemer. Die nywerheidshof het aangedui dat die hof 'n hoer bedrag van vergoeding 

as die landbou-arbeidshof sou toegeken het, omdat die landbou-arbeidshof skynbaar nie die in natura

vergoeding van die plaaswerker in aanmerking geneem het nie. Die nywerheidshof het egter beslis dat 

die feit alleen nie genoegsame rede is vir inmenging met die beslissing van die landbou-arbeidshof nie 

en die nywerheidshof het bloot die bedrag wat die landbou-arbeidshof vasgestel het, bevestig. 

Daar kon nie geappelleer word teen uitsprake van die landbou-arbeidshof wat daaroor gehandel het of 

'n sekere handeling 'n onbillike arbeidsprakyk uitgemaak het of nie. 198 Daar kon ook nie teen 'n bevel 

of bevinding van die nywerheidshof wat gemaak is ten opsigte van 'n appel vanaf die landbou-arbeidshof 

oor aangeleenthede soos hierbo uitgespel is, geappelleer word nie, behalwe waar die nywerheidshof self 

'n vasstelling gemaak het met betrekking tot 'n geskil wat deur die landbou-arbeidshof na die 

nywerheidshof verwys is. 199 In laasgenoemde geval was dit 'n appel teen 'n uitspraak van die 

nywerheidshof en nie die landbou-arbeidshof nie. 

Die nywerheidshof kon ten opsigte van 'n appel wat aangehoor is 'n toepaslike order maak, onder 

andere die terugverwysing van die geskil na die landbou-arbeidshof vir 'n vasstelling, of die 

nywerheidshof kon die geskil self vasstel indien die hof dit dienstig sou ag,200 of die hof kon 'n 

kostebevel maak op grond van onredelikheid of beuselagtigheid aan die kant van 'n party tot die appel. 201 

Daar was onsekerheid daaroor of daar vanaf die nywerheidshof na die arbeidsappelhof geappelleer kan 

word teen die beslissing in 'n saak wat aanvanklik in die landbou-arbeidshof verhoor is. 

In Hyde Park Sugar Estates (Pty) Ltd v SA Farm & Allied Workers Union & Others202 het die 

werkgewer appel na die nywerheidshof aangeteken teen 'n beslissing van die landbou-arbeidshof2°3 dat 

plaaswerkers weer in diens gestel moes word en twee maande vergoeding moes ontvang. Die 

198 Artikel I 7E(7). 

199 Artikel 17E(7A){b). 

200 Artikel I 7E(7 A)(a)(i). 

201 Artikel 17E(7A)(a)(ii). 

202 Saaknommer NH 30/2/00012. 

203 (1994) 11 SALLR 34. 
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nywerheidshof het die bevel tot herindiensstelling, behalwe vir een plaaswerker, bevestig, maar geen 

vergoeding is aan die werknemers toegestaan nie. Die werkgewer het kennis gegee dat appel na die 

arbeidsappelhof aangeteken sal word. Namens die werknemers is betoog dat die WLA nie die reg tot 

appel na die arbeidsappelhof verleen nie. Regter Combrink het beslis dat die WLA wel so 'n reg verleen 

het, voordat dit eksplisiet deur die Wysigingswet op Landbou-arbeid204 uitgesluit is. Die regter 

argumenteer dat die wetgewer nie die reg op appel sou herroep as dit nie bestaan het nie. 205 Aangesien 

die werkgewer voor die inwerkingtreding van die Wysigingswet kennis van appel gegee het, kon daar 

volgens regter Combrink appel na die arbeidsappelhof aangeteken word. 

lndien daar egter na die samehang van die Wet in sy geheel gekyk word, blyk dit dat die landbou

arbeidshof ingestel is as 'n forum vir vinnige finale afhandeling van sake. 206 Dit blyk uit die aanwysing 

in die Wet dat vasstellings met betrekking tot onbillike arbeidspraktyke nie appelleerbaar is nie en dat 

die landbou-arbeidshof geen kostebevele kan maak nie. In die lig hiervan is dit moontlik dat die 

Wysigingswet op Landbou-arbeid daarop gerig was om dit met groter duidelikheid te stel dat sake wat 

in die landbou-arbeidshof verhoor is en wat daarna in die nywerheidshof op appel teen die vonnis 

verhoor is, nie op appel na die arbeidsappelhof geneem kon word nie. So 'n interpretasie sou ook 

bestaanbaar wees met die vermoede dat die wetgewer nie doellose bepalings maak nie. 207 Alhoewel die 

werkgewer toestemming verkry het om na die arbeidsappelhof te appelleer, is die saak nooit verder 

gevoer nie. 

4.7.13 Die verhouding tussen die nywerheidshof en die landbou-arbeidshof 

Die nywerheidshof het konkurrente jurisdiksie met die landbou-arbeidshof om vasstellings van onbillike 

204 

205 

206 

207 

Artikel (7A)(b) van Wet 50 van 1994. 

Die regter steun vir die interpretasie op die vermoede dat die wetgewer nie doellose bepalings sal maak nie, 
soos bespreek in L C Steyn Die uitleg van wette bygewerk deur S I E van Tonder in samewerking met NP 
Badenhorst CH Volschenk & N Wepener 5de uitg (1981) 119. 

Alhoewel daar nie by wetsuitleg na die doelstellings met die oprigting van die LAH soos deur COSA TU en 
die SALU uiteengesit is as hulpmiddel gekyk kan word nie, is 'n reg op appel na die arbeidsappelhof 
onbestaanbaar indien daar na die samehang van die Wet in die geheel gekyk word (LC Steyn Uitleg van 
Welte bygewerk deur SI Evan Tonder in samewerkingmetN P Badenhorst CH Volschenk& N Wepener 
5de uitg (1981) 134 en 13 5). 

LC Steyn Uitleg van Welte bygewerk deur SI Evan Tonder in samewerking met NP Badenhorst CH 
Volschenk & N Wepener 5de uitg (1981) 119. 
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arbeidspraktyke te doen. In so 'n geval sou aan die gewone vereistes van verwysing na 'n 

nywerbeidsraad/versoeningsraad voldoenmoes word. Die nywerheidsbof sou dan die toepaslike artikels 

van die Wet op Landbou-arbeid in gedagte moes bou, asook die bofreels wat op die landbou-arbeidsbof 

van toepassing is. 

Die nywerbeidsbof kon 'n party op aansoek beveel om sekerbeid vir koste te stel indien die 

nywerbeidsbof van mening was dat 'n geskil eerder na die landbou-arbeidsbof vir beregting verwys 

moes gewees bet. 208 Die nywerbeidsbof kon by die oorweging van 'n kostebevel in aanmerking neem 

of die geskil eerder na die landbou-arbeidsbof as na die nywerbeidsbof verwys moes gewees bet. 209 

Hierdie bepaling is in die wet gevoeg om te verboed dat partye die landbou-arbeidsbof ignoreer en sake 

na die nywerbeidsbof kanaliseer. 

In P Nyatbi and 21 others v Woodlands Sugar Estate210 bet die nywerbeidsbof by 'n aansoek om 

dringende tussentydse regsbulp vir twee en twintig plaaswerkers wat ontslaan is, by implikasie aanvaar 

dat die nywerbeidsbof konkurrente jurisdiksie met die landbou-arbeidsbof bet. 

4. 7 .14 Verskille tussen die nywerheidshof en landbou-arbeidshof 

Die ondervinding en regspraak van die nywerbeidsbof bet klaarblyklik deel van die agtergrond vir die 

landbou-arbeidsbof gevorm. Die landbou-arbeidsbof bet egter in belangrike opsigte van die 

nywerbeidsbof verskil: 211 

• Die LAH is slegs vir een sektor geskep. 

• Die bof is geskep om meer verbruikersvriendelik as die nywerbeidsbof te wees, omdat die bof 

'n sektor bedien bet wat nie vorige ondervinding van litigasie gebad bet nie. 

• Die riglyne bet voorsien dat 'n voorverboorkonferensie op dieselfde dag as die verboor gebou 

sou word (klousule 7(2)) en dat die voorsittende beampte as voorsitter by die vergadering sou 

208 

209 

210 

211 

Artikel 17(12)(c). 

Artikel 17(12)(c). 

Saaknommer NH 12/3/385. 

Sien 'n bespreking van die verskil tussen die twee howe in Thobejane & Others v Helm t/a Carpe Diem 
Nurseries [1996) 8 BLLR 1036 (LAH) op 1043-1044. 
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optree, anders as by die nywerheidshof waar die voorverhoorkonferensie vooraf op 'n ander 

datum as die verhoor af gehandel is en deur partye self hanteer is. 212 

• Bemiddeling deur die voorsittende beampte voor en tydens die verhoor het 'n belangrike rol 

gespeel terwyl die reels van die nywerheidshof nie voorsiening vir bemiddeling deur die 

voorsittende beampte gemaak het nie. 

• Die voorsittende beampte in die landbou-arbeidshof moes inkwisitories ( ondersoekend) optree 

(klousule 12(1)(t)), terwyl 'n adversatiewe proses in die nywerheidshof gevolg is. 

4. 7 .15 Evaluasie van die landbou-arbeidshof 

In 'n verslag van die Sentrum vir Landelike Regstudies213 is 'n aantal punte van kritiek teen die landbou

arbeidshof uitgelig: 

• Partye beskou die hof as minderwaardig, (moontlik weens onkunde) en verkies om van die 

nywerheidshof gebruik te maak. 

• Sommige voorsittende beamptes is nie kundiges op die gebied van arbeidsverhoudinge in die 

landbou nie en gee uitsprake wat nie sensitief vir die besondere behoeftes van die landbou is 

nie. 

• Sommige van die voorsittende beamptes is nie op hoogte met die aktiewe rol wat daar van hulle 

verwag word nie en hulle bly passief en neem nie aktief lei ding by die proses nie. Hulle hou 

dus nie by die riglyne vir die hof dat daar inkwisitories te werk gegaan moet word nie. 

• Partye, veral werkgewers daag dikwels nie vir verrigtinge op nie. 

• Daar is administratiewe probleme met geskikte lokale vir die hof. 

• Partye begryp nie wat bemiddeling behels nie en is versigtig om te veel feite openbaar te maak, 

omdat die voorsittende beampte beide as bemiddelaar en regsprekende beampte optree. ('n 

Oplossing vir hierdie probleem sou volgens die verslag wees om die voorverhoorkonferensie 

voor die bemiddeling te plaas). 

• Partye beskou ex tempore uitsprake van die hof sonder genoegsame redes vir die uitspraak as 

minderwaardig. 

212 

213 

Hierdie voorgeskrewe prosedure toon dat daar die verwagting was dat partye die hulp van die landbou
arbeidshof in 'n vroee stadium nodig sou he. 

Dawie Bosch 'The first eighteen months of the Agricultural Labour Court: A Preliminary Report' (1995). 
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• Plaaswerkers is ontevrede met die manier waarop hulle deur voorsittende beamptes aangespreek 

word, dikwels op hul voorname, waar die werkgewer as meneer of mevrou aangespreek word. 

• Feitlik alle voorsittende beamptes is blank. By sake wat handel oor beweerde onbillike ontslag 

wat die meeste van sake uitmaak, is die werkgewer feitlik sonder uitsondering blank en so ook 

die se regsverteenwoordiger, terwyl die werknemer/plaaswerker bruin of swart, meestal 

ongeletterd is en dikwels sonder 'n regsverteenwoordiger in die hof verskyn. Die ou 

ongelykheid is steeds nie opgehef nie, tensy die voorsittende beampte 'n aktiewe 'beskermende' 

rol speel. 

• Gebruikers van die hof het ontevredenheid uitgespreek daaroor dat voorsittende beamptes wat 

deur albei partye benoem is, nie gebruik word nie. 214 

• Voorsittende beamptes tree op so 'n wyse op dat hulle onpartydigheid bevraagteken word. 

• Voorsittende beampte plaas onbehoorlike druk op 'n party om te skik deur vooraf aan te dui 

wat die hof se beslissing sou wees indien 'n skikking nie bereik word nie. 

• Die afhandeling van sake is nie so vinnig soos gehoop is nie. 

Baie van die probleme wat hierbo uitgewys is, het te doen gehad met die feit dat die landbou-arbeidshof 

'n nuwe instelling was wat baanbrekerswerk gedoen het. Sekere 'groeipyne' moes nog oorkom word 

en sou mettertyd opgelos kon word. Bostaande kritiek gaan meer oor die praktiese funksionering van 

die hof en is meestal slegs vorm-probleme wat te doen het met oningeligte partye en soms onervare 

voorsittende beamptes. 

Alhoewel daar geldige kritiek teen die werking van die landbou-arbeidshof was, het die hof die volgende 

voordele vir partye ingehou: 

• Die hof het 'n goedkoper en vinniger proses as die nywerheidshof gebied omdat daar 

weggedoen is met statutere vereistes soos notulering en versoeningsprosedures deur 

nywerheids- en versoeningsrade. 

• Weens die informaliteit van die prosedure en eenvoudige dokumente wat vooraf vereis is, was 

214 Dit was die eerste proses in Suid-Afrika waar gebruikers geraadpleeg is met betrekking tot voorsittende 
beamptes in arbeidshowe. 
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die hof selfs vir ongesofistikeerde gebruikers toeganklik. 215 

• Die kanse dat 'n party wat nie regsverteenwoordiging geniet het nie daardeur benadeel sou 

word was minder omdat die voorsittende beampte in die landbou-arbeidshof 'n ondersoekende 

prosedure gevolg het216 en nie die rol van 'n onbetrokke skeidsregter gespeel het soos by die 

tipiese adversatiewe prosedure nie. 

• Sake is dikwels deur bemiddeling besleg, sodat partye as't ware 'n onderhandelde skikking 

bereik het waar geen bevel op een van die partye afgedwing is nie. 217 

• Die hof het 'n kultuur bevorder dat dit by 'n hofsaak nie soseer gaan oor 'n wen-verloor 

situasie nie, maar dat dit in die vorm van 'n ondersoek is om die ware feite te bepaal, sodat die 

geskil tussen partye nie slegs bereg word nie, maar opgelos word om partye in staat te stel om 

met die diensverhouding voort te gaan. 218 

• Die hof was by magte om spanning tussen partye te verlig en in die proses regskeppend te werk 

te gaan. Die hof was nie gebind tot die redevoerig van partye nie, maar kon enige geskil 

vasstel op die voorwaardes wat die hof 'redelike ag' .219 

• Die hof het dit in ag geneem dat partye in die landbousektor leke is wat regstegniese aspekte 

betref en moeite gedoen om uitsprake verstaanbaar te maak. 220 

• Die hof was ingestel op die spesiale omstandighede in die landbousektor. 

215 

216 

217 

218 

219 

220 

In Thobejane & Others v Helm t/a Carpe Diem Nurseries [1996) 8 BLLR 1036 bet die hofbevind dat alle 
persone wat beweer dat hulle afgedank is, wel nie as partye benoem is nie, maar dat so 'n tegniese late nie 
tot gevolg het dat die hof nie jurisdiksie in die saak bet nie. In Tyikana v Rous [ 1996) 8 BLLR 1046 is die 
feit dat 'n sertifikaat van die Prokureur-generaal soos vereis deur die WBDV nie beskikbaar was by 'n eis 
om 'n onbetaalde loon nie, nie as 'n wesenlike gebrek gesien nie. 

In Tyikana v Rous [1996) 8 BLLR 1046 bet die hof nie toegelaat dat die onervarendheid van 'n 
lekeverteenwoordiger die plaaswerker se saak benadeel nie. In hierdie en ander sake het die hof 
inkwisitories te werk gegaan ten einde die ongelykheid tussen partye op te hef. 

In Thobejane v Helm tla Carpe Diem Nurseries [1996) 8 BLLR 1036 is die meeste geskilpunte met 
betrekking tot afdankings en teen-vakbonddiskriminasie by wyse van bemiddeling bygele. 

Arnoldus & 3 Others v Rainbow Farms (Pty) Ltd (1995) 12 SALLR 78. 

In Booysen v Helderenberg [1994) 15 ILJ 673 (LAH) is die gemeenskapskultuur by die billikheid van 
dissiplinere maatreels in aanmerking geneem; In SA Farm & Allied Workers Union v Hyde Park Sugar 
Estates [ 1994] 11 SALLR 34 (LAH) bet die hofby 'n remedie vir onbillike afdanking in aanmerking geneem 
dat sommige werkers wat al jare op die plaas woon geen ander heenkome gehad het nie en daarom is 
herindiensstelling aanbeveel. 

In Tyikana v Rous [ 1996) 8 BLLR 1046 (LAH) op 1048 bet die hof as volg opgemerk: 
It is appropriate for the parties involved and for farmers, farm workers and their organisations in the 
agricultural sector generally to understand judgments in this court. Since many of the issues considered in 
this judgment are of a relatively technical nature and since the legal argument may be difficult for lay people 
to follow, I start by summarising this judgment. 
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• Die hof is gewoonlik gehou op die dorp/stad naaste aan die plaas waar die geskil sy oorsprong 

gehad het, sodat dit vir partye maklik bereikbaar was. 

Die landbou-arbeidshof het ook baanbrekerswerk gedoen in die sin dat daar groot ooreenkomste tussen 

Kommissie vir Versoening, Bemiddeling en Arbitrasie (KVBA) en die landbou-arbeidshof is. Die 

informele, ondersoekende stelsel waar die regsprekende beampte 'n aktiewe rol speel, word aangewend 

vir die oorgrote meerderheid van arbeidsgeskille wat deur die kommissie hanteer word. Die probleme 

en suksesse van die landbou-arbeidshof kan van groot waarde wees om probleme met die nuwe 

geskilbeslegtingsprosedures uit te skakel. 221 

Die landbou-arbeidshof het moontlik 'n te kort leeftyd gehad het om 'n sektor wat geen ondervinding 

van arbeidswetgewing en geskilbeslegting gehad het nie, behoorlik daarby in te lyf. Die KVBA het wel 

baie van die beginsels van die landbou-arbeidshof oorgeneem, maar daar is nie die aanwysing dat die 

'besondere boerderysituasie' in aanmerking geneem moet word nie. Landbou word nou oor dieselfde 

kam geskeer as enige ander sektor, ten spyte van die spesiale omstandighede wat in die landbousektor 

geld en wat gelei het tot 'n spesiale wet en 'n spesiale hof wat die besondere omstandighede in ag moes 

neem. Dit is te betwyfel of die KVBA 'n uitspraak soos die in Booysen v Helderenberg222 waar die 

geskiedenis van die dopstelsel in aanmerking geneem is by die vraag of die ontslag van plaaswerkers 

billik was, sal lewer. 

Alhoewel die KVBA soos enige regsprekende liggaam die bestaande reg op 'n spesifieke feitestel moet 

toepas en op die wyse die spesifieke omstandighede van die sektor waaroor bereg word, in aanmerking 

sal moet neem, is dit moontlik dat omdat daar nie 'n uitdruklike aanwysing is dat die 'spesifieke 

boerderyomstandighede' in aanmerking geneem moet word nie, nie sover gegaan sal word om die 

landbousektor van ander sektore te onderskei nie. Die aspek sal in die afdeling oor die nu we Wet op 

Arbeidsverhoudinge223 verder bespreek word. 

221 

222 

223 

Sien die aanbevelings van N Taylor Ensuring an Effective Dispute Resolution Service in both the urban and 
rural areas of South Africa: Recommendations to the Commission for Conciliation, Mediation and 
Arbitration (1996). 

(1994) 15 JLJ673 (LAH). 

Wet 66 van 1995 wat in hoofstuk 6 bespreek word. 
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5. VERPLIGTE ARBITRASIE 

Die Wet op Landbou-arbeid het bepaal dat werknemers in die landbou nie wettig mag staak nie, maar 

dat geskille in die landbou aan verpligte arbitrasie ooreenkomstig artikel 46(1 )-(6) van die landbou-W AV 

onderworpe sou wees. Boerderybedrywighede is dus wat geskilbeslegting betref, gelykgestel aan 

noodsaaklike dienste wat volgens artikel 46 van die WAV aan verpligte arbitrasie onderworpe was. Die 

belangrike verskil is egter dat 'n werkgewer en werknemers betrokke in boerderybedrywighede 'n 

skriftelike kontrak kon aangaan waarin verpligte arbitrasie volgens ooreenkoms nie op die spesifieke 

boerderybedrywigheid van toepassing sou wees nie. 224 Die gevolg van so 'n ooreenkoms sou wees dat 

werkers wettig kon staak en werkgewers wettig kon uitsluit. 

In onderhandelinge met COSATU oor die insluiting van die landbousektor by die Wet op 

Arbeidsverhoudinge, was werkgewers, soos verteenwoordig deur SALU, se vrees vir stakings die 

grootste struikelblok vir konsensus. Deur die 'toegewing' van COSATU se kant dat stakings uitgesluit 

sou wees, (behalwe by ooreenkoms), kon daar tot 'n vergelyk gekom word. Die bepaling in die wet is 

dus nie op beginselgronde wat boerderybedrywighede uit die aard daarvan gelykstel aan noodsaaklike 

dienste ingevoeg nie (alhoewel baie landbouwerkgewers dit graag so wou beskou), maar bloot as 'n 

kompromis tussen twee onderhandelende partye, naamlik SALU en COSATU. 225 Die ooreenkoms kan 

gesien word as die gevolg van die gebrek aan goed georganiseerde vakbonde vir plaaswerkers, 226 wat 

daartoe gelei het dat daar nie behoorlik na die belange van plaaswerkers in die onderhandelingsproses 

omgesien is nie. 

Uit die bewoording van die Wet is dit duidelik dat die werkgewer so 'n 'stakingsooreenkoms' slegs met 

groepe werknemers of 'n werknemersorganisasie kon aangaan en nie met individuele werkers nie. 227 

Dit sou sinneloos wees om sodanige ooreenkoms met individuele werkers aan te gaan, omdat 'n staking 

'n groepsaksie is. Die ooreenkoms sou slegs afdwingbaar wees teenoor lede van die 

224 

225 

226 

227 

Artikel 46( l )(b) van die landbou-W AV. 

P Benjamin & H Seady '1993 Labour Legislation: Farmworkers, Domestic workers, the Public Service and 
Teachers' (1993) 14 (6) IL/ 1408. 

P Benjamin & H Seady '1993 Labour Legislation: Farmworkers, Domestic workers, the Public Service and 
Teachers' (1993) 14(6)/LJ1409. 

Artikel 46( 1 )(b) van die landbou-W AV. 
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werkgewersorganisasie of lede van die groep met wie die ooreenkoms aangegaan is. Partye by so 'n 

ooreenkoms sou dan kon staak en uitsluit en die prosedures vir wettige stakings en uitsluitings soos 

voorgeskryf in die WA V, sou nagekom moes word. 

Die vraag is hoeveel hierdie kontraktuele reg om te staak werd sou wees. In die landbousektor waar 

min werkers aan vakbonde behoort228 sou hulle nie die vereiste bedingingsmag he om 'n werkgewer te 

oortuig om so 'n ooreenkoms aan te gaan nie. Selfs al was vakbonde sterk, sou hulle ook nie kon staak 

om die werkgewer te dwing om 'n ooreenkoms wat stakings wettig, aan te gaan nie, omdat sodanige 

optrede onwettig sou wees. 

Die plaas as geslote instelling, die paternalistiese houding van werkgewers en die athanklikheid van 

plaaswerkers vir hul huisvesting en voedsel van die boer, die lae geletterheidspeil van plaaswerkers en 

die onwaarskynlikheid dat vakbonde in die landbousektor noemenswaardige vordering sou maak229 maak 

dit onwaarskynlik dat plaaswerkers suksesvol sou wees met die sluiting van 'n ooreenkoms dat verpligte 

arbitrasie nie op hulle van toepassing sou wees nie en dat hulle dus kon staak en werkgewers kon 

uitsluit. Omdat boere stakings vrees, sou hulle waarskynlik alles in hulle vermoe doen om so 'n 

ooreenkoms te verhoed. Daar is geen aanduiding dat so 'n kontrak op enige plaas gesluit is terwyl die 

WLA in werking was nie. 

Alhoewel plaaswerkers se stakingsreg deur die WLA beperk is, moet die waarde van verpligte arbitrasie 

in 'n sektor waar werkers nie goed georganiseerd is nie, ook erken word. Waar werkers slegs 'n klein 

groepie vorm of nie goed georganiseerd is nie, sal hulle nie maklik kan staak om hulle eise af te dwing 

nie. lndien daar geen verpligte arbitrasie is nie, is dit moontlik dat werkers se eise bloot onbeantwoord 

sal bly. 

5 .1 Regtegeskille en belangegeskille 

'n Regtegeskil handel oor 'n beweerde aantasting van 'n gevestigde reg wat deur die regstelsel erken 

228 

229 

Gedurende die tydperk 1995/96 het slegs sowat 2% van plaaswerkers aan vakbonde behoort (N Taylor 
Ensuring an Effective dispute resolution service in both the urban and rural areas of South Africa: 
Recommendations to the Commission for Conciliation, Mediation and Arbitration (1996) par 3.2). 

F le Roux 'Labouring despite the Law' (1993) 14 (6) ILJ 1400. 
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word, terwyl 'n belangegeskil handel oor 'n belangebotsing tussen werkgewer en werknemer oor eise 

van 'n party op voorregte waarop hy/sy nie geregtig is nie, maar poog om te verkry.230 

Die bewoording van artikel 46(2) van die WA V wat verpligte arbitrasie reel, en deur die WLA op die 

landbousektor van toepassing gemaak is, lui as volg: 'Wanneer 'n nywerheidsraad of versoeningsraad 

wat 'n geskil waarby die partye [betrokke in noodsaaklike dienste] nie daarin geslaag het om ... die 

geskil te besleg nie . . . moet die geskil ooreenkomstig die bepalings van hierdie artikel na arbitrasie 

verwys word.' 

Die hof het in Ventersdorp Municipality v SA Association of Municipal Employees231 bevind dat hierdie 

voorskrif wat spesifiek is, voorrang moet geniet bo die algemene voorskrif van artikel 46(9) wat partye 

in staat stel om geskille oor onbillike arbeidspraktyke na die nywerheidshof te verwys. Die opklaring 

van die verwarring wat hierop gevolg het, is reeds hierbo by die jurisdiksie van die landbou-arbeidshof 

bespreek. 232 

Om alle dubbelsinnigheid en jurisdiksie-probleme uit die weg te ruim, is die Wet op Landbou-arbeid 

gewysig deur die Wysigingswet op Landbou-arbeid No 50 van 1994 wat dit duidelik uitgespel het dat 

geskille met betrekking tot onbillike arbeidspraktyke deur die landbou-arbeidshof verhoor sal word, 

tensy die partye besluit dat 'n geskil na arbitrasie verwys moet word. 

Artikel 46(2)(b) van die landbou-W AV het bepaal dat geskille betreffende onbillike arbeidspraktyke 

verwys word vir dringende tussentydse regshulp233 of vir beregting deur die landbou-arbeidshof234 of vir 

'n hotbevel tot herstel van <liens, of vir herstel van voorwaardes van <liens, of vir die onthouding van 

230 

231 

232 

233 

234 

Esther Tertia van Kerken Arbitrasie as Geskil/ebeslegtingsmeganisme in die Suid-Afrikaanse Arbeidsreg 
LLM-verhandeling Universiteit van Suid-Afrika (1992) 15. 

(1992) 13 ILJ618 (NH). 

Sien par 4.3 hierbo. 

Artikel 17(1 l)(a). 

Artikel l 7E. 
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'n onbillike arbeidspraktyk, 235 of vir finale vasstelling van 'n geskil oor 'n onbillike arbeidspraktyk, 236 

tensy partye tot die geskil ooreenkom dat dit na arbitrasie verwys word. 

Die reel was dus dat belangegeskille na verpligte arbitrasie verwys word indien statutere versoening nie 

slaag nie, terwyl geskille oor onbillike arbeidspraktyke na die landbou-arbeidshof of nywerheidshof 

verwys word, tensy partye ooreenkom dat die geskil na arbitrasie verwys word. Indien 'n saak na die 

nywerheidshof verwys word, moet partye eers van versoeningsprosedures gebruik maak, terwyl dit nie 

by die landbou-arbeidshof vereis word nie. 

5.2 Die voor- en nadele van arbitrasie 

By verpligte arbitrasie is baie van die voordele van vrywillige arbitrasie afwesig. By vrywillige 

arbitrasie, wat kan geskied onder die gemenereg, die Wet op Arbitrasie237 of onder die WA V238 (statutere 

arbitrasie) kan arbitrasie 'n versoenende effek he omdat partye hulle deur ooreenkoms onderwerp aan 

die uitspraak van die arbiter en dus vooraf genee is om hulle by die uitslag neer te le, al is dit nie in 

hulle guns nie. By verpligte arbitrasie is daar egter tog keuse-vryheid vir partye omdat hulle deur die 

nywerheids- of versoeningsraad 'n arbiter of arbiters kan aanwys, of die nywerheidshof as arbiter kan 

aanwys. Op hierdie wyse is daar tog ook 'n mate van selfregulering aanwesig. 

Die belangrikste verskil tussen die uitspraak van 'n arbiter en 'n uitspraak van die hof is dat daar geen 

appel teen eersgenoemde moontlik is nie. Die voordeel is dat finaliteit vinnig bereik word en dat daar 

nie 'n voortslepende regsproses of vernietigende industriele aksie is nie. 239 Die proses is dus vinniger 

en goedkoper. Vir 'n party met 'n sterk saak mag dit 'n nadeel inhou dat geen appel moontlik is nie. 

In die geval van verpligte arbitrasie kan een van die partye die geskil vir arbitrasie verwys en die 

arbitrasie-proses sal dan plaasvind met of sonder die instemming van die ander party. In so 'n geval sal 

235 

236 

237 

238 

239 

Artikel 43. 

Artikel 46(9). 

Wet 42 van 1965. 

Wet 28 van 1956. 

Esther Tertia van Kerken Arbitrasie as Geskilbeslegtingsmeganisme in die Suid-Afrikaanse Arbeidsreg 
LLM-verhandeling Universiteit van Suid-Afrika (1992) 148. 
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laasgenoemde party, veral as so 'n party 'n ongunstige uitspraak verwag, poog om die proses te 

vertraag. 240 

Verpligte arbitrasie behoort eintlik nie arbitrasie genoem te word nie, aangesien die wesenskenmerk van 

arbitrasie is dat dit vrywillig is. 241 Verpligte arbitrasie is analoog aan die regsproses in 'n hofsaak. Vir 

vakbonde in die landbou wat nie goed genoeg georganiseer is om 'n suksesvolle staking te loods nie, 

hou verpligte arbitrasie die voordeel in dat so 'n party wel uitsluitsel in 'n geskil kan kry, al is dit nie 

deur middel van die vakbond se eie bedingingsmag nie. 242 By arbitrasie-verrigtinge is die onus egter 

op die werknemer om te bewys dat die werkgewer se loonaanbod onredelik onder die omstandighede 

is. 243 

5. 3 V rywillige arbitrasie 

Artikel 46(6)(a) gee aan partye wat betrokke is by verpligte arbitrasie die geleentheid om na vrywillige 

arbitrasie terug te beweeg. In die geval van 'n geskil waar daar nie 'n nywerheidsraad bestaan wat 

regsbevoegdheid ten opsigte van die geskil besit nie, kan partye ooreenkom om aan die Direkteur

generaal verslag te doen dat hulle oortuig is dat enige versoeningsraad wat ingestel word, nie in staat 

sal wees om die geskil te besleg nie, en/of hulle ooreengekom het op die arbiter of die arbiters en die 

skeidsregter, of dat die arbitrasie deur die nywerheidshof onderneem moet word. In hierdie geval hoef 

die geskil dan nie deur 'n nywerheids- of versoeningsraad oorweeg te word nie en partye kan self 'n 

arbiter of arbiters aanstel. 

Artikel 46(2)(b) van die landbou-WAV het bepaal dat "n geskil betreffende 'n onbillike arbeidspraktyk 

ingevolge artikel l 7(11)(a), 17E, 43 of 46(9) hanteer moes word, tensy partye tot die geskil 

ooreengekom het dat dit na arbitrasie verwys word. Geskille betreffende onbillike arbeidspraktyke kon 

dus na die nywerheidshof of die landbou-arbeidshof of na arbitrasie verwys word. Wat hier ter sprake 

240 

241 

242 

243 

D MacNab Mediation Arbitration: A Better way to Justice?' LLM-verhandeling Universiteit van Natal 
(1985). 

J Brand 'The nature of the arbitration process' in Paul Pretorius (red) Dispute Resolution Kaapstaad: Juta 
(1993) 94. 

P Benjamin & H Seady '1993 Labour Legislation: Farmworkers, Domestic workers, the Public Service and 
Teachers' (1993) 14ILJ1409. 

F le Roux 'Industrial Action in the Agricultural Sector' Obiter (1994) 220. 
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is, is vrywillige statutere arbitrasie soos gereel in artikel 45 van die WA V. 

Dit is positief dat partye hier die keuse-vryheid gegun is. Hoe meer beslissingsvryheid partye 

gesamentlik het, hoe groter is die kans vir permanente oplossings wat partye aan albei kante tevrede sal 

stel en dus tot arbeidsvrede sal lei. Partye kon onder sekere omstandighede besluit dat arbitrasie hulle 

beter pas weens die voordele wat daaraan verbonde is, soos hierbo uiteengesit is. 

5 .4 Prosedure 

In boerderybedrywighede kon belangegeskille vir verpligte arbitrasie verwys word, nadat daar voldoen 

is aan statutere versoeningsprosedures (nywerheidsraad en versoeningsraad) en die geskil nie daar 

opgelos is nie. Die rade is volgens die Wet verplig om 'n geskil vir arbitrasie te verwys indien die raad 

die saak nie binne 30 dae vanaf verwysing na die nywerheidsraad, of binne sodanige verdere tydperke 

wat die nywerheidsraad vasstel kon skik nie. 244 

Geen nywerheidsrade is in die landbousektor saamgestel nie, sodat geskille na versoeningsrade245 verwys 

sou moes word voordat verpligte arbitrasie kon plaasvind. 

5. 5 Aanstelling van arbiters 

Die 1956-WAV het bepaal dat wanneer 'n geskil na arbitrasie verwys word, die nywerheids- of 

versoeningsraad binne 14 dae moes besluit of die arbitrasie deur die nywerheidshof, 'n enkele arbiter 

of 'n gelyke getal arbiters en 'n skeidsregter ondemeem sou word.246 lndien die nywerheids- of 

versoeningsraad nie binne die voorgeskrewe tydperke die toewysing gemaak het nie, sou die 

nywerheidshof die arbitrasie waameem. 247 Die nywerheidshof moes die geskil so spoedig moontlik 

vasstel op sodanige voorwaardes as wat die hof redelik ag en met inagneming van die besondere 

boerderysituasie. 

244 

245 

246 

247 

Artikel 46(2)(a). 

Artikels 35-42 van die WA V No 28 van 1956. 

Artikel 46(3)(a). 

Artikel 46(9)(c). 
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Die bepalings van artikel 45 met betrekking tot die aanstelling van arbiters by vrywillige arbitrasie was 

ook van toepassing op artikel 46 wat verpligte arbitrasie gereel het. 

5. 6 Verteenwoordiging 

Die enigste artikel wat na regsverteenwoordiging in die nywerheidshof verwys is artikel 45(9) wat 

handel oor vrywillige arbitrasie. Die artikel bepaal dat enige party by die geskil as hy/sy 'n individu 

is, geregtig is om sy/haar saak persoonlik by die arbitrasieverrigtinge voor te dra of om verteenwoordig 

te word deur enige ander individu wat 'n party by die geskil is, of deur een of meer lede, ampsdraers 

of beamptes van 'n vakvereniging of werkgewersorganisasie, wat 'n party by die geskil is. 

Die bepaling is gelnterpreteer om ook van toepassing te wees op ander verrigtinge by die nywerheidshof. 

Hierbo by die bespreking van regsverteenwoordiging in die landbou-arbeidshot248 is daarop gewys dat 

die nywerheidshof sy gemeenregtelike jurisdiksie om regsverteenwoordigers uit te sluit, beperk het op 

grond van die interpretasie van artikel 45(9) van die WA V. 249 Dit kan beskou word as een van die 

oorsake van die lang uitgerekte adversatiewe prosedure in die nywerheidshof. 250 

5. 7 Bevoegdhede van arbiters 

Die Direkteur-generaal van Arbeid moes die opdrag van die arbiter, of arbiters en die skeidsregter of 

die nywerheidshof, na gelang van die geval bepaal. 251 By vrywillige arbitrasie bepaal partye self die 

opdrag. 

Artikel 45(10)(a) het aan arbiters al die bevoegdhede verleen wat deur artikel 30 aan 'n nywerheidsraad 

verleen word. Hierdie bevoegdhede sluit die dagvaarding en ondervraging van getuies in. Dieselfde 

redes waarom 'n ondersoekende prosedure in die landbou-arbeidshof gevolg is, sou ook vir arbitrasie 

in landbousake geld. Partye is weens die lang tydperk van uitsluiting uit die arbeidsreg nie bekend met 

248 Par 4.6.2.2. 

249 Morali v President of the Industrial Court ( 1986) 7 ILJ 690 (K). 

250 P Benjamin 'Legal Representation in Labour Courts' (1994) 15 (2) !Lf 251. 

251 Artikel 46(6)(c). 
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regsprosedures nie en 'n groot persentasie werkers is ongeletterd, wat 'n ondersoekende prosedure 

noodsaak. 

Artikel 17E(f)(l)(b) bepaal dat 'die nywerheidshof die geskil so spoedig as moontlik ... vasstel op 

sodanige voorwaardes as wat hy redelik ag, en met inagneming van die besondere boerderysituasie, met 

inbegrip, maar nie beperk nie tot die uitreiking van 'n bevel vir herindiensstelling of skadevergoeding 

Die artikel se bewoording het dieselfde strekking as artikel 17E(4) wat aanwysings aan die landbou

arbeidshof bevat met betrekking tot die vasstelling van 'n geskil. Die bespreking van die implikasie van 

die bewoording hierbo sal ook op die arbitrasie-proses van toepassing wees. 252 

'n Toekenning van 'n arbiter of arbiters, 'n skeidsregter of nywerheidshof kon alleenlik oor die 

onderwerp van die geskil handel en oor aangeleenthede wat redelikerwys met die beslegting van die 

geskil in verband staan. 253 Indien die partye by die geskil skriftelik ingestem het, kon die toekenning ook 

bepalings met betrekking tot ander aangeleenthede insluit. 

5. 8 Die gevolg van arbitrasietoekennings 

'n Toekenning by verpligte arbitrasie was afdoende en bindend op die werknemers en werkgewers en 

die vakverenigings en werkgewersorganisasies wat partye by die geskil was, asook op die werknemers 

en werkgewers wat lede van daardie verenigings of organisasies was.254 Die arbiter, arbiters, 

skeidsregter of nywerheidshof moes die datum vasstel waarop die toekenning bindend sou wees. Daar 

kon nie teen 'n toekenning van 'n arbiter geappelleer word nie. Dit kon nadelig wees vir partye wat van 

mening was dat hulle 'n sterk saak het. Die voordeel is dat finaliteit sonder uitgerekte prosedures bereik 

kon word. 

252 

253 

254 

Par 4.7. 

Artikel 45(12). 

Artikel 49(1). 
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5.9 IAO-standaarde en die beperking op die reg van plaaswerkers om te staak 

Die reg van werkers om te staak word nie spesifiek in die grondwet van die IAO of die Deklarasie van 

Philadelphia vermeld nie en ook nie in Konvensies 87 en 98255 van die IAO wat handel oor die vryheid 

van assosiasie en die reg om te organiseer en kollektief te beding nie. 

Die reg om te staak word egter deur die Komitee vir Vryheid van Assosiasie van die IAO en die 

Komitee van Kundiges van die IAO by Konvensie 87 ingelees: 

In the view of the Committee, the right to strike is an intrinsic corollary of the right of association 

protected by Convention no. 87. This right is not, however, absolute and may be restricted in 

exceptional circumstances or even prohibited for certain categories of workers, in particular certain 

public servants or for essential services in the strict sense of the term, on condition that compensatory 

quarantees are provided for. A negotiated minimum service might be established in other services 

which are of public utility where a total prohibition of strike action cannot be justified. 256 

Artikel 8 van die Intemasionale Konvensie vir Ekonomiese Sosiale en Kulturele Regte erken die reg om 

te staak mits dit in ooreenstemming met die wette van die betrokke land uitgeoefen word. Die 

voorbehoudsbepaling kan 'n aansienlike beperking op die reg om te staak uitoefen. 257 

Die Komitee van Kundiges beveel aan dat noodsaaklike dienste eng gedefinieer word en wel as volg: 

'essential services are only those the interruption of which would endanger the life, personal safety or 

health of the whole or part of the population. '258 

255 

256 

257 

258 

Hierdie konvensies is in 1995 deur die Suid-Afrikaanse regering geratifiseer. (Debatte van die Nasionale 
Vergadering (22-30 Augustus 1998) No 13 3985). Sien hoofstuk SC par 3. I. 

Committee ofExperts Report on Freedom of Association and Collective BargainingGeneve: International 
Labour Office (1983) 62. 

Verslag van die Direkteur-generaal aan die Internasionale Arbeidskonferensie The !LO and Human Rights 
Sessie 52 Geneve: International Labour Office (1983). 

Committee of Experts Report on Freedom of Association and Collective Bargaining (1983) 70. 
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Gemeet hieraan is dit duidelik dat boerderybedrywighede in Suid-Afrika nie aan noodsaaklike dienste259 

gelyk gestel kan word nie en was die verbod op stakings wat deur die Wet op Landbou-arbeid op 

boerderybedrywighede van toepassing gemaak is, uit pas met intemasionale standaarde. 

Alhoewel die IAO nie 'n 'lys-metode' volg om noodsaaklike dienste aan te dui nie, omdat dit te 

onbuigsaam is om die omstandighede in verskillende lande in aanmerking te neem, is daar al beslis dat 

landbou-aktiwiteite nie noodsaaklike dienste is nie. 260 

Historiese omstandighede en klimaats- en geografiese toestande kan tot gevolg he dat verskillende lande 

verskillende groepe werkers se stakingsregte beperk. In die meeste lande is dit egter polisie- en 

brandweermanne, persone betrokke by gesondheidsdienste en staatsamptenare wie se reg om te staak 

beperk word. 261 

Alhoewel landbou 'n baie belangrike plek in die Suid-Afrikaanse ekonomie inneem, sou dit nie 

gelykgestel kon word aan dienste wat met die onderbreking daarvan 'n bedreiging vir die lewe, 

persoonlike veiligheid en gesondheid van 'n geheel of gedeelte van die Suid-Afrikaanse bevolking sou 

inhou nie. 262 Onder sekere omstandighede soos gedurende 'n droogte wat hongersnood tot gevolg het, 

sou die landbou moontlik as 'n noodsaaklike diens gesien kon word. 

Die Wet op Landbou-arbeid is wel in ooreenstemming met aanbevelings van die IAO in die sin dat waar 

die reg op stakings verbied of ingekort word, daar bemiddeling en versoening moet plaasvind wat in die 

geval van 'n dooiepunt na arbitrasie lei. 263 Verwysing van die geskil na 'n nywerheids- of 

versoeningsraad, voor arbitrasie, soos voorgeskryf in die WAV vervul wel hierdie funksie. 

Weens die agterstand van landelike werkers het die IAO in 1975 Konvensie 141 oor landelike werkers 

259 

260 

261 

262 

263 

Die dienste wat in artikel 46 van die WA Vas noodsaaklike dienste beskou word, is in die lig van die IAO
definisie reeds heeltemal te wyd. 

C Cooper 'Strikes in Essential Services' (1994) 15 (5) JL/903 op 905. 

R Birk in R Blanpain (red) Comparative Labour Law and Industrial Relations Deventer: Kluwer (l 982) 313. 

Dit is die IAO se definisie vir noodsaaklike dienste (Committee of Experts Report on Freedom of 
Association and Collective Bargaining (1983) 70). 

Committee of Experts Report on Freedom of Association and Collective Bargaining (1983) 72. 
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en hul rol in ekonomiese en sosiale ontwikkeling van lande aangeneem. Artikel 3(2) van die Konvensie 

bepaal as volg: 'The principles of freedom of association shall be fully respected; rural workers' 

organisations shall be independent and voluntary in character and shall remain free from all interference, 

coercion and repression.' 

Hierdie konvensie plaas 'n verpligting op state wat dit ratifiseer om toe te sien dat onathanklike 

vakbonde vir 'rural workers', waarby plaaswerkers ingesluit is, gestig word en groei. Dit plaas ook 'n 

plig op ratifiserende lande om positief op te tree om die vryheid van assosiasie van landbouwerkers te 

verseker en te bevorder. Die staat se rol wat nie-landbouwerkers betref, is grotendeels gemik daarop 

dat daar geen inmenging met werknemers se vryheid van assosiasie sal wees nie, terwyl daar met 

betrekking tot landbouwerkers 'n plig op regerings geplaas word om positief op te tree264 ten einde 

vakbonde vir plaaswerkers te bemagtig. 

Die beperking wat die WLA op die reg van landbouwerkgewers om te staak geplaas het, is na aanleiding 

van bogenoemde bespreking nie in harmonie met intemasionale standaarde nie. In plaas daarvan dat 

landbouwerkgewers as agtergeblewe groep ondersteuning van die regering ontvang het om hulle reg op 

vryheid van assosiasie ten volle uit te oefen, is hierdie reg wat deur die meeste ander Suid-Afrikaanse 

werkers geniet word, so ingekort dat dit feitlik van geen waarde was nie. 

Die inkorting van die stakingsreg van landbouwerkers is ook in stryd met die aanbevelings van die 

Feitebevinding- en Versoeningskommissie van die IAO wat gedoen is nadat hulle Suid-Afrika in 1992 

besoek het. 265 Hierdie kommissie het aanbeveel dat plaaswerkers se vryheid van assosiasie in geen opsig 

ingekort word nie. 

5 .10 Die tussentydse grondwet en die beperking op die reg van plaaswerkers om te staak 

'n Vraag wat met betrekking tot die Landbou-arbeidswet beantwoord moet word is of die verbod op 

264 

265 

Die Feitebevinding- en Versoeningskommissie van die IAO het die Suid-Afrikaanse regering aangemoedig 
om die reg op vryheid van assosiasie en kollektiewe bedinging aan plaaswerkers te verleen. Die beperking 
op kollektiewe bedinging in die WLA is in stryd met die kommissie se aanbevelings soos vervat in 'Report 
of the Fact Finding and Conciliation Commission on Freedom of Association concerning the Republic of 
South Africa' ('Prelude to Change: Industrial Relations Reform in South Africa' International Labour Office: 
Geneve (1992) in (1992) 13 (4) ILJ773). 

Committee of Experts Report on Freedom of Association and Collective Bargaining (1983) 72. 
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stakings deur landbouwerkers soos vervat in die WLA in stryd was met die tussentydse grondwet wat 

tydens die bestaan van die WLA in werking was. 

Die tussentydse grondwet van Suid-Afrika266 verleen in artikel 27(4) aan werkers die reg om vir 

doeleindes van kollektiewe bedinging te staak. Die reg om te staak verskil van die vryheid om te staak 

in die sin dat werkers met 'n reg tydens 'n staking beskerm word. Waar werkers slegs die vryheid bet 

om te staak, word hulle nie verbied om te staak nie, maar hulle geniet ook geen beskerming nie. 267 

Geen reg in die grondwet is egter onbeperk nie. Artikel 33(1) van die tussentydse grondwet laat 

beperkings op fundamentele regte toe, maar slegs indien die beperking deur middel van 'n algemeen 

geldende wet geskied en indien die beperking redelik268 en regverdigbaar is in 'n oop en demokratiese 

samelewing wat gebaseer is op vryheid en gelykheid. 269 Die artikel bepaal ook dat die reg nie so 

ingekort mag word dat die wesenlike inhoud van die reg ontken word nie. 270 

In Country Bird (Pty) Ltd v Hotel Liquor Catering Commercial & Allied Workers Union of SA & 

Others211 moes die hof die vraag beantwoord of die verbod op stakings in die Wet op Landbou-arbeid 

gemeet aan die bepalings van Wet 200 van 1993 ongrondwetlik was. lndien die hof so 'n bevinding sou 

maak, sou die verbod in die WLA as gevolg daarvan geen krag he nie. Argumente is in die hof 

aangevoer tot die effek dat die verbod op stakings deur plaaswerkers in die WLA weens die volgende 

bepalings in die grondwet ongrondwetlik was: 

Artikel 4(1); 

266 

267 

268 

269 

270 

271 

Die grondwet is die hoogste reg van die Republiek en enige wet of handeling wat 

Wet 200 van 1993. 

A Basson Die ontwikke/ing van ekonomiese regte met 'n arbeidsregtelike perspektief LLD-proefskrif 
Universiteit van Suid-Afrika (1990) 428-429. 

Die leidende Kanadese uitspraak met betrekking tot die betekenis van 'n 'redelike' beperking, is R v Oakes 
[l 986] l S.C.R. 103. Die hofhet besin daaroor of die beperking belangrik genoeg was om meer gewig te 
dra as die reg wat deur die grondwet beskerm word en of die wyse waarop die reg beperk word 
proporsioneel tot die doel van die beperking was. 

Die hooggeregshof in Zimbabwe het hierdie frase vertolk as 'n maatreel wat 'arbitrarily or excessively 
invades the enjoyment of the guaranteed right according to the standards of a society that has a proper 
respect for the rights and freedoms of the individual. (Woods and Others v Minister of Justice, Legal and 
Parliamentary Affairs l 995 (I) BCLR (ZS) 56 op 59. 

Artikel 33(l)(b). 

(1996) 17 JLJ37 (0). 
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met die bepalings daarvan onbestaanbaar is, tensy uitdruklik of by noodwendige 

implikasie anders in die grondwet bepaal, is nietig in die mate waarin dit aldus 

onbestaanbaar is. 

Elke persoon het die reg op gelykheid voor die reg en op gelyke beskerming deur 

die reg. 

Artikel 27(4); 

Artikel 33(5)(a); 

Werkers het die reg om vir die doel van kollektiewe bedinging te staak. 

Die bepaling van 'n wet wat by die inwerkingtreding van die grondwet van krag 

is en wat billike arbeidspraktyke en ordelike en billike kollektiewe bedinging 

bevorder en industriele aksie reguleer, bly van krag totdat dit deur die 

wetgewende gesag herroep of gewysig is. 

In laasgenoemde geval was die argument dat die WLA nie billike kollektiewe bedinging bevorder het 

nie en dus nie van krag gebly het rni die inwerkingtreding van die tussentydse grondwet nie. 

Die hof het in die Country Bird-saak272 beslis dat die hof nie by magte was om 'n uitspraak te maak oor 

die grondwetlikheid van die WLA nie, as gevolg van artikel 101(3)(c) van die tussentydse grondwet, 

wat bepaal dat die hooggeregshof nie jurisdiksie met betrekking tot die bestaanbaarheid van 'n 

parlementswet het nie, ongeag of die wet voor of na die inwerkingtreding van die grondwet verorden 

of gemaak is. 273 Slegs die grondwetlike hof sou 'n uitspraak kon maak oor die grondwetlikheid van 'n 

wet. Die hof het voorts gese dat die staking ingevolge die WLA duidelik onwettig was en dat die 

werkgewer aansoek kon doen om 'n interdik om die staking te stuit. 274 Die beslissing het dus nie die 

vraag oor die grondwetlikheid van die verbod op stakings deur plaaswerkers beantwoord nie. 275 

Aangesien die tussentydse-grondwet eers op 27 April 1994 in werking getree het en die WLA reeds op 

17 Januarie 1994, was artikel 33(5)(a) wat hierbo uiteengesit is op die WLA van toepassing is en sou 
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275 

(1996) 17 IL! 31 (0). 

Artikel 101(3)(c) van Wet 200 van 1993. 

( 1995) 6 BCLR 665 (CC). 

In Mbelu & Others v MEC for Health & Welfare, Eastern Cape & Others ( 1997) 18 IL! 462 (HH), het die 
hof beslis dat 'n staking van verpleegsters wat verbied is ingevolge artikel 19 van die WA V vir 
staatsamptenare ( 1994 ), nie in botsing was met die tussentydse grondwet nie, omdat 'n beperking op die 
stakingsreg van persone soos verpleegsters wat 'n noodsaaklike <liens !ewer, redelik en regverdigbaar is in 
'n oop en demokratiese samelewing. 
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dit van krag bly, tensy die hof sou bevind dat die WLA nie billike arbeidspraktyke en ordelike en billike 

kollektiewe bedinging bevorder en industriele aksie reguleer nie. 

In Cape Local Authorities Employers Organisation v Independent Municipal & Allied Trade Union & 

Others, 276 het die hof beslis oor die betekenis van die klousule wat arbeidswette immuun verklaar teen 

grondwetlike ondersoek. 277 In die saak het die respondente (munisipale werkers) betoog dat artikel 46(1) 

saamgelees met artikel 65(1)(c) van die ou WAV278 wat werkers in noodsaaklike dienste verbied om te 

staak, in die lig van die tussentydse grondwet ongrondwetlik is. 279 Die tussentydse grondwet gee in 

artikel 24(4) aan werkers die reg gee om vir doeleindes van kollektiewe bedinging te staak. Die hof het 

beslis dat in die lig van artikel 33(5)(a) van die tussentydse grondwet word wetgewing wat industriele 

aksie reel teen grondwetlike ondersoek gelsoleer. Laasgenoemde artikel stel geen vereiste vir die 

billikheid van wette wat industriele aksie reel nie. Hierdie kwalifikasie word wel gestel vir wette wat 

indiensneming en kollektiewe bedinging reel. Enige wet wat industriele aksie reel, billik of onbillik, 

sal dus gelsoleer wees van grondwetlike ondersoek. In die lig van hierdie uitspraak sou dit moontlik 

ook nie nodig wees om die beperkingsklousule (artikel 33(1)) te ondersoek ten einde die grondwetlikheid 

van die beperking op die stakingsreg van plaaswerkers te ondersoek nie. 

Alhoewel die konstitusionele hof nooit oor die grondwetlikheid van die WLA beslis het nie, kon die hof, 

indien bevind sou word dat artikel 33(5)(a) nie toepaslik is nie, die riglyne wat die grondwetlike hof in 

S v Makwanyane and Another80 neergele het, gebruik om te besin oor die ongrondwetlikheid al dan nie 

van die beperking wat die WLA op stakings deur plaaswerkers geplaas het. In laasgenoemde saak moes 

die hof beslis oor die grondwetlikheid van die doodstraf wat 'n beperking meegebring het op die reg om 

te lewe wat in die tussentydse grondwet gewaarborg is. 

Die hof het die bewoording van die beperkingsklousule281 soos hierbo uiteengesit is, ontleed. Die 
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1997 (3) BCLR 306 (K). 

Sien ook 'n bespreking van die betekenis van die klousule in A A Landman 'A time capsule for SA labour 
law? (1994) 3 (8) CLL 75. 

Wet 28 van 1956. 

No 200 van 1993. 

(1995) 6 BCLR 665 (KH). 

Artikel 33(1 ). 
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betekenis van 'redelik en regverdigbaar in 'n demokratiese samelewing' is oorweeg en volgens die hof 

behels dit die afweging van kompeterende waardes en uitsluitsel op grond van proporsionaliteit. 

Volgens die hof kan geen absolute standaard vir die vasstelling van redelikheid en regverdigbaarheid 

neergele word nie. Beginsels kan wel neergele word, maar die toepassing daarvan kan net op 'n saak

tot-saak-basis geskied, aangesien die belange wat afgeweeg moet word in elke saak sal verskil. 

Beginsels wat volgens die hof oorweeg moet word is:282 

• die aard van die reg wat beperk word 

• die belang van die spesifieke reg vir 'n oop en demokratiese gemeenskap gebaseer op vryheid 

en gelykheid 

• die doel van die beperking van die reg 

• die belangrikheid van bogenoemde doel vir 'n oop en demokratiese gemeenskap gebaseer op 

vryheid en gelykheid 

• die omvang van die beperking 

• die effektiwiteit van die beperking en 

• of die verlangde resultaat nie op 'n ander minder ingrypende wyse bewerkstellig sou kon word 

nie. 283 

Die hof het dit beklemtoon dat daar in die balanseringsproses op artikel 33(1) van die grondwet, sowel 

as die waardes onderliggend aan die grondwet ag geslaan moet word. 

lndien bogenoemde maatstawwe op die beperking op die reg van plaaswerkers om te staak toepas word, 

moet die volgende aspekte in ag geneem word: 

• Met betrekking tot die aard van die reg om te staak kan gese word dat dit 'n intrinsieke deel 

van werkers se vryheid van assosiasie uitmaak wat vir alle werknemers van die grootste belang 

is. 'n Aantasting van die reg om te staak ontneem werknemers van hulle belangrikste wapen 

om hul sosiale en ekonomiese omstandighede te verbeter. In 'n oop en demokratiese 

282 

283 

(1995) 6 BCLR 665 (KH). 

Die meeste van die vereistes wat deur die hof gestel is, is opgeneem in die beperkingsklousule artikel 36 van 
die finale grondwet No I 08 van 1996. 
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gemeenskap neem die reg om te staak 'n belangrike plek in, omdat dit die enigste instrument 

is wat werkers in staat stel om effektief te kan beding. 284 

• Met betrekking tot die doel van die beperking moet daarop gelet word dat die ooreenkoms 

tussen COSATU en SALU waardeur die Wet op Arbeidsverhoudinge ook op plaaswerkers van 

toepassing gemaak is, moontlik gemaak is deur COSATU se toegewing dat werkers in die 

landbousektor verbied word om te staak285 (tensy met die werkgewer ooreengekom is dat 

verpligte arbitrasie nie op hulle van toepassing sou wees nie). Die doel van die beperking was 

dus om 'n kollektiewe ooreenkoms te bereik om plaaswerkers sodoende by 'n Wet op 

Arbeidsverhoudinge in te sluit. Werkgewers in die landbou het die vinnige bederfbaarheid van 

produkte, die sikliese aard van boerdery en die seisoengebondenheid daarvan as argumente 

gebruik om boerderybedrywighede as noodsaaklike dienste te klassifiseer en so stakings uit die 

sektor te weer. 286 Soos hierbo aangetoon is, kan daar in die lig van IAO-beleid nie 'n argument 

uitgemaak word dat boerderybedrywighede noodsaaklike dienste is nie. Die doel van die 

beperking van plaaswerkers se reg om te staak was om kollektiewe bedinging te laat vlot, ten 

einde plaaswerkers ingesluit te kry by die WA V, nie om boerderybelange as noodsaaklike 

dienste ter wille van die gemeenskap teen stakings te beskerm nie. 

• Vir 'n oop en demokratiese gemeenskap is dit belangrik dat kollektiewe bedinging bevorder 

word en dat soveel moontlik werkers by wetgewing met betrekking tot arbeidsverhoudinge 

ingesluit word, onder andere om arbeidsvrede te bewaar. 

• Die omvang van die beperking op plaaswerkers om te staak was baie wyd, aangesien alle 

stakings te alle tye in die hele landbousektor verbied is. Daar was nie goeie vooruitsigte dat 

'n stakingsooreenkoms ooit gesluit sou word nie, omdat 'n hoe persentasie landbouwerkers 

ongeletterd is, die vooruitsig vir effektiewe vakbondorganisering steeds swak was en 

werkgewers derhalwe nie oorgehaal sou kon word om 'n ooreenkoms te teken wat 

landbouwerkers in staat sou stel om wettig te mag staak nie. 

• Die beperking het 'n hoe mate van effektiwiteit gehad aangesien 'n staking binne 'n 
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A Basson Die ontwikkeling van ekonomiese regte met 'n arbeidsregtelike perspektief LLD-proefskrif 
Universiteit van Suid-Afrika (1990) 422-423. 

Par 2 van die ooreenkoms wat in September 1993 tussen COSATU en SALU gesluit is, Jui as volg: 
It is hereby declared that COSA TU does not concede that the agricultural sector as a whole is an essential 
service, and it has only agreed to grant it that status to facilitate the extension of basic collective bargaining 
rights to this sector. 

J Kleynhans 'S.A. Agricultural Union perspective' in Trends in South African Labour Law Fourth Annual 
Labour Law Conference (1991) 29. 
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boerderybedrywigheid onwettig was en werkers geen beskerming geniet het nie. 287 

• Die insluiting van plaaswerkers by die WA V sou ook op antler wyses kon plaasvind. Die 

regering sou plaaswerkers eenvoudig by arbeidswetgewing kon insluit sonder om aan te dring 

op konsensus tussen die partye. Dit sou egter tot groot konflik en moontlik tot oortreding van 

die wet aanleiding gee. 

'n Vroeere konsepwetsontwerp288 wat uiteindelik nie op die landbou van toepassing gemaak is nie, het 

bepaal dat stakings in die landbousektor wel toelaatbaar is, tensy die nywerheidshof 'n verklarende bevel 

uitreik dat 'n staking as 'onaanvaarbaar' beskou word. 'n Staking sou as onaanvaarbaar beskou word 

indien die staking tot beskadiging van die werkgewer se eiendom kon lei, of gesondheid en veiligheid 

van persone in gevaar stel. Stakings wat kon lei tot die vernietiging of benadeling van die werkgewer 

se besigheid, sou ook onaanvaarbaar wees, tensy die staking funksioneel tot kollektiewe bedinging 

was. 289 Kritiek teen hierdie voorwaarde is dat die hof partye se eise sou moet ontleed om vas te stel of 

die staking aanvaarbaar was of nie. 290 Die wetsontwerp het ook voorsiening gemaak vir geen

stakingsooreenkomste wat tot groot nadeel vir werknemers kon lei, omdat die werkgewer hulle 'n werk 

sou kon aanbied op voorwaarde dat hulle 'n geen-stakingsooreenkomste teken. 

Alhoewel daar geldige kritiek teen die wetsontwerp ingebring kon word,291 was die uitgangspunt van 

die wetsontwerp dat stakings in beginsel toelaatbaar was, (met sekere beperkinge}, meer aanvaarbaar 

as die Wet op Landbou-arbeid wat die uitgangspunt gehad het dat stakings in beginsel onwettig is, tensy 

die werkgewer en werknemers 'n ooreenkoms aangegaan het. 

Die beperking op plaasarbeiders se reg om te staak kon, indien dit wenslik geag word in 'n oop en 

demokratiese gemeenskap, deur minder drastiese maatreels as 'n algehele verbod op stakings 

bewerkstellig word. Ooreenkomste oor minimumdienste gedurende sekere tye van die jaar (byvoorbeeld 
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Country Bird (Pty) Ltdv Hotel Liquor Catering Commercial & Allied Workers Union of SA & Others (1996) 
17 ILJ 37 (0). 

Konsepwetsontwerp op Landbou-arbeid Staatskoerant No 14495 Pretoria: Staatsdrukker ( 1992). 

Klousule 4. 

P Benjamin 'The changing shape of labour law' (1993) 9 JLJ 4. 

F le Roux 'Industrial Action in the Agricultural Sector' Obiter (1994) 219 is van mening dat alle stakings 
tot skade kan lei en dat die vereiste vir 'n verbod op stakings kon veroorsaak dat plaaswerkers nooit wettig 
sou kon staak nie. 
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oestyd) sou ook 'n oplossing kon bied. 292 

Artikel 33(1)(b) van die tussentydse grondwet het bepaal dat indien 'n grondwetlike reg beperk word, 

die beperking nie van so 'n aard moes wees dat die wesenlike inhoud293 van die reg ontken word nie. 

By die afweging van kompeterende belange is hierdie voorbehoudsbepaling van groot belang. Daar kan 

geredeneer word dat om die reg om te staak afhanklik te maak van die instemming van die werkgewer, 

soos in die WLA gedoen is, 'n ontkenning van die wesenlike inhoud van die reg inhou. 

Volgens die tussentydse grondwet het elkeen die reg om te staak294 asook die reg op kollektiewe 

bedinging. 295 Die reg om te staak kan uitgeoefen word vir doeleindes van kollektiewe bedinging en daar 

kan geargumenteer word dat die reg op kollektiewe bedinging daarom swaarder weeg as die reg om te 

staak296 en werknemers toegelaat moet word om hulle reg om te staak vrywillig in te kort indien dit 

nodig is om 'n kollektiewe ooreenkoms te bereik. Dieselfde argument word dikwels gebruik om die 

bestaan van geslote geledere-ooreenkomste wat werknemers se reg op vryheid van assosiasie inkort, te 

regverdig. 297 

Die vraag is nou of 'n persoon deur middel van kollektiewe bedinging vrywillig van 'n grondwetlike 

reg afstand kan doen. Indien dit nie 'n algehele afstanddoening is nie, sou dit ingevolge die tussentydse 

grondwet nie ongrondwetlik wees nie, omdat die wesenlike inhoud van die reg nie ontken sou word 

nie. 298 Die geen-stakingsooreenkoms tussen COSATU en SALU kan dan in die lig gesien word as 'n 

kollektiewe ooreenkoms wat plaaswerkers se reg om te staak beperk het, maar wat nie die 'wese' van 
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G Morris Strikes in Essential Services Londen: Mansell Publishing Limited ( 1986) 191. Dit is egter nie so 
seker ofwerkgewers in die landbousektor op hierdie punt sou toegee nie. 

In S v Makwanyane and Another (1995) 6 BCLR 665 (KH) het die hof die vraag of daar by die betekenis 
van die frase van 'n subjektiewe (gesien van die kant van 'n individu wie se regte geraak word) of 'n 
objektiewe standaard (die aard van die reg en die plek daarvan in die grondwetlike orde) gebruik gemaak 
moet word. Die vraag is nie deur die hofbeantwoord nie. 

Artikel 27(4). 

Artikel 27(3). 

In Buthelezi v South African Broadcasting Corporation 1997 (17) BCLR 1733 (D) het die hofbeslis dat die 
grondwet nie 'n hierargie van regte daarstel nie - dieselfde vereistes vir 'n beperking word vir alle 
grondwetlikeregte gestel. 

A A Landman 'The Closed Shop born again' (1995) 5 (2) CLL 11op16 en 17. 

S v Makwanyane and Another ( 1995) 6 BCLR 665 (KH). 
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die reg aangetas het nie, omdat dit nog steeds vir partye moontlik was om deur middel van 'n skriftelike 

ooreenkoms te besluit dat die geen-stakingsklousule nie op hulle van toepassing sou wees nie. Die feit 

dat die uitoefening van die reg van iemand anders (die werkgewer) se toestemming afhanklik was in 'n 

sektor waar werkers weinig bedingingsmag het, kan aan die ander kant daarop dui dat die wese van die 

reg aangetas is. Die feit dat die verbod op stakings ten opsigte van alle geskille en alle tye van die jaar 

geld, dui ook op 'n wesenlike aantasting van die reg om te staak. 

In die praktyk het die WLA plaaswerkers met betrekking tot die reg om te staak in 'n swakker posisie 

gelaat as toe hulle glad nie by arbeidswetgewing ingesluit was nie, omdat hulle voorheen die vryheid 

gehad het om te staak. Hulle het wel nie die reg gehad om te staak nie, want hulle is nie tydens 'n 

staking beskerm nie en die werkgewer sou die dienskontrak op grond van kontrakbreuk kon beeindig. 

Kragtens die WLA het plaaswerkers steeds nie die reg gehad om te staak nie, maar ook nie die vryheid 

nie, omdat 'n staking wat wetlik verbode was, nou strafregtelike gevolge ingehou het.299 

Die probleem met die WLA is dat die Regering hier die resultaat van 'n kollektiewe bedingingsproses 

waar die een party sterker as die ander was, in wetgewing gegiet het. Alhoewel dit lofwaardig is dat 

konsensus oor die WLA vir die Regering van kardinale belang was, was plaaswerkers weens swak 

bedingingsvermoe verplig om van 'n grondwetlike reg afstand te doen ten einde by arbeidswetgewing 

ingesluit te word. Is dft redelik en regverdigbaar in 'n oop en demokratiese samelewing? Op ander 

terreine van die arbeidsreg tree die regering in om swakker werkers te beskerm en daar word nie verwag 

dat hulle moet onderhandel ten einde sekere regte te kan geniet nie. Dit behoort nog meer te geld in die 

geval van grondwetlike regte soos die reg om te staak. Die regering het egter met 'n plotbare situasie 

te doen gehad weens landbouwerkgewers se antagonisme teenoor die Wet en die moontlikheid dat dit 

tot groot konflik en afsettings van plaaswerkers sou lei. Selfs in die lig hiervan kan die klem op 

konsensus (tot die punt dat werkers van die belangrike reg in arbeidsverhoudinge moes afstand doen), 

beswaarlik geregverdig word. 300 

Teen die tyd dat die nuwe grondwet No 108 van 1996 in werking getree het, was die Wet op 

299 

300 

Artikel 82 van Wet 28 van 1956. 

In die nuwe WA V No 66 van 1995 kan werknemers ook deur kollektiewe bedinging afstand doen van die 
reg om te staak, maar om 'permanent' ten opsigte van alle sake daarvan afstand te doen sou te ver gaan. Die 
hof sal waarskynlik in so 'n geval bevind dat die beperking nie redelik en regverdigbaar is in 'n oop en 
demokratiese samelewing ingevolge die beperkingsklousule (artikel 36) van die finale grondwet nie. 
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Arbeidsverboudinge No 66 van 1995 reeds in werking. Die nuwe WAV berroep die gedeelte van die 

WLA oor kollektiewe bedinging wat die beperking op stakings deur plaaswerkers bevat en sluit 

plaaswerkers sonder uitsondering by die nuwe WA V in. Plaaswerkers geniet nou ook die reg om te 

staak. Daar word nie langer wat bierdie aspek betref op bulle grondwetlike regte inbreuk gemaak nie. 

Sou daar op enige stadium in die toekoms van regswee inbreuk op plaaswerkers se reg om te staak 

gemaak word, sal daar op artikel 36 van die finale grondwet ag geslaan moet word. Die artikel se 

bewoording verskil van die beperkingsklousule in die tussentydse grondwet. Artikel 36 van Wet 108 

van 1996 bepaal dat 'n grondwetlike reg slegs beperk kan word indien dit redelik en regverdigbaar is 

in 'n oop en demokratiese samelewing gebaseer op menswaardigbeid, gelykheid en vrybeid met 

inagneming van tersaaklike faktore en met inbegrip van die aard van die reg, die belangrikheid van die 

doel van die beperking, die aard en omvang van die beperking, die verband tussen die beperking en die 

doel daarvan en 'n minder beperkende wyse om die doel te bereik. 301 Gesien in die lig van die waarde 

wat internasionaal aan die reg om te staak gebeg word, sou 'n algebele verbod op die reg om te staak 

nie aan die maatstawwe van artikel 36 beantwoord nie. 

6. SLOT 

Die Wet op Landbou-arbeid kan as 'n mylpaal in die geskiedenis van plaaswerkers gesien word, omdat 

bulle vir die eerste keer ingesluit is by wetgewing wat arbeidsverboudinge en kollektiewe bedinging 

gereel bet en omdat die wet 'n weerspieeling van 'n onderbandelde skikking was, wat 'n eerste vir 

arbeidswetgewing in Suid-Afrika was. 

Die WLA bet wel 'n aparte wet vir die landbou daargestel (soos boere geeis bet) maar dit was feitlik 

identies aan die algemene WA V, bebalwe in twee belangrike opsigte. Die eerste was dat 'n spesiale 

landbou-arbeidsbofvir die beregting van beweerde onbillike arbeidspraktyke in boerderybedrywigbede 

geskep is. Die tweede was die groepering van plaaswerkers saam met persone wat noodsaaklike dienste 

verrig en 'n gepaardgaande verbod op stakings deur plaaswerkers. 

Deur die WLA is 'n spesiale bof geskep om voorsiening te maak vir 'n sektor wat geen ervaring van 

301 Hierdie saak word weer aangeraak in hoofstuk SB waar daar gekyk word na die grondwetlikheid van die 
herroeping van die 'Ontario Labour Relations Act' wat arbeidsverhoudinge vir plaaswerkers gereel het. 
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formele geskilbeslegting gehad het nie. Die doel was om 'n gebruikersvriendelike forum met so min 

as moontlik formaliteite daar te stel om sake vinnig en goedkoop af te handel. Die hof moes volgens 

die WLA die spesifieke boerderyomstandighede in ag neem. Die hof het na aanleiding van hierdie 

opdrag spesifieke sosiale probleme van plaasarbeiders soos drankmisbruik wat uit die dopstelsel 

voortvloei by beslissings in aanmerking geneem. Die tribunaal het op hierdie wyse daarin geslaag om 

aan plaaswerkers toegang tot geregtigheid te gee deur te kyk na die spesiale behoeftes van die landbou 

en ook na die omstandighede van die spesifieke boerdery waarbinne die geskil ontstaan het. 

Bemiddeling, met al die voordele wat daarmee gepaard gaan, het 'n belangrike rol in die landbou

arbeidshof gespeel. Die inkwisitoriese of ondersoekende prosedure wat 'n meer informele, verstaanbare 

proses bevorder het en die noodsaaklikheid vir regsverteenwoordiging verminder het, is in die landbou

arbeidshof aangewend. 

Daar was wel ook probleme en tekortkominge soos 'n lang wagperiode voordat sake verhoor is. Die 

gebrek aan skriftelike redes vir beslissings het tot gevolg gehad dat voorheen besliste sake nie as riglyn 

vir eenvormigheid kon dien nie. Bemiddeling het soms misluk weens partye se huiwerigheid om aan 

die proses deel te neem, omdat dieselfde voorsittende beampte beide die bemiddeling en die verhoor 

hanteer het. Die positiewe aspekte van die landbou-arbeidshof het egter oorheers en die hof het op 'n 

kreatiewe wyse geregtigheid gebring na 'n sektor met spesiale behoeftes wat lank van arbeidswetgewing 

uitgesluit was. 

Baie van die probleme wat met beregting van geskille in die nywerheidshof gepaard gegaan het soos ver 

afstande van die hof en uitgerekte legalistiese prosedures wat regsverteenwoordiging genoodsaak het is 

deur die landbou-arbeidshof vermy. 

Die groepering van plaas~erkers in die WLA saam met diegene wat noodsaaklike diens lewer, het 

daartoe gelei dat plaaswerkers nie wettig kon staak sonder dat 'n skriftelike ooreenkoms met die 

werkgewer aangegaan is nie. 'n Beperking op die reg van plaaswerkers om te staak kan in die lig van 

die IAO-definisie van noodsaaklike dienste nie geregverdig word nie. Die IAO-definisie sluit slegs 

dienste in wat by die opskorting daarvan die lewe, persoonlike veiligheid en gesondheid van die 

bevolking in gevaar sal stel. Die beperking op stakings deur plaaswerkers is ook nie in ooreenstemming 

met Konvensie 141 van 1975, wat veral die vryheid van assosiasie van plaaswerkers bevorder nie. 
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Die beperking op die reg om te staak kan as ongrondwetlik beskou word ingevolge die tussentydse 

grondwet, aangesien die beperking op die stakingsreg van plaaswerkers te omvangryk was indien dit 

gemeet word aan die standaarde wat in die beperkingsklousule (artikel 33(1)) gestel is. Daar sou ook 

'n saak uitgemaak kon word dat die beperking die wesenlike inhoud van die reg om te staak ontken het. 

lndien die isolasie-klousule in artikel 33(5)(a) van die tussentydse grondwet egter op die WLA van 

toepassing gemaak sou word, sou die WLA gelsoleer wees teen grondwetlike ondersoek en sou die 

beperking op die reg om te staak nie ongrondwetlik wees nie. 

Die nuwe WA V No 66 van 1995 het hoofstuk 1 van die Wet op Landbou-arbeid waarin bepalings met 

betrekking tot die landbou-arbeidshof en verpligte arbitrasie vervat is, herroep. Die effek is dat die 

meeste geskille in boerderybedrywighede soos geskille in alle ander sektore nou deur die Kommissie 

vir Versoening, Bemiddeling en Arbitrasie bereg word. Plaaswerkers kan ook nou staak omdat verpligte 

arbitrasie nie meer op hulle van toepassing is nie. 

In die lig van die kort bestaan van die WLA moet daaroor besin word of die Wet en veral die landbou

arbeidshof wat daardeur geskep is, enige waarde gehad het. 

Die WLA se waarde le moontlik in die tussenstadium wat dit gebied het vir 'n sektor wat nooit vroeer 

by arbeidswetgewing ingesluit was nie om deur middel van 'n 'landbou-vriendelike' wet geleidelik by 

'n algemene WAV ingelyfte word. Die landbou-arbeidshof met die spesiale aanwysing vir die bantering 

van beweerde onbillike arbeidspraktyke en die verpligte arbitrasie-bepalings het hierdie sektor gereed 

gemaak vir volle inlywing by 'n algemene WA V en gesorg vir 'n gladde oorgang, omdat vrese van 

werkgewers deur 'n 'landbou vriendelike wet' besweer is. 

Dit wil voorkom asof die landbou-arbeidshof 'n rol gespeel het as model vir die Kommissie vir 

Versoening, Bemiddeling en Arbitrasie onder die nu we WA V, waar versoening 'n sentrale rol speel en 

gebruik gemaak word van 'n minder formele en meer inkwisitoriese proses, soos in die landbou

arbeidshof. 

Die landbou-arbeidshof het in die kort bestaan daarvan in verskeie sake gebruik gemaak van 'social 

engineering' om nie net die bestaande geskil voor die hof op te los nie, maar te help om die onderlinge 

spanning wat tot die geskil aanleiding gegee het, op te los. Die KVBA sou baat by 'n voortsetting van 
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die landbou-arbeidshof se beleid om siek regsverhoudings te heel. 

Die KVBA behoort ook voort te bou op die spesiale wyse waarop geskille in die landbousektor deur die 

landbou-arbeidshof bereg is. Selfs al is daar geen verwysing na die landbousektor in die WA V nie, bly 

dit 'n sektor met spesiale omstandighede en dit behoort by die beregting van geskille in aanmerking 

geneem te word. Die spesiale beginsels wat die landbou-arbeidshofvir die beregting van geskille in die 

landbousektor neergele het, behoort steeds deur die KVBA in aanmerking geneem te word. Daar 

behoort aandag gegee te word aan die moontlikheid om 'n spesiale afdeling van die KVBA op te lei en 

te gebruik vir die hantering van geskille in die landbousektor. lndien dit gebeur sal die verlies van die 

landbou-arbeidshof vir die landbousektor grootliks oorkom kan word. 
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HOOFSTUK6 

DIE WET OP ARBEIDSVERHOUDINGE NO 66 VAN 1995 

1. INLEIDING 

Die reeling van arbeidsverhoudinge deur wetgewing word as noodsaaklik beskou om die mag van beide 

werkgewers en vakbonde te temper en om ordelike kollektiewe bedinging teweeg te bring. 1 In Suid

Afrika is die eerste Nywerheidsversoeningswet2 gepromulgeer na aanleiding van stakings van 

mynwerkers, wat in 1922 tot lewensverlies gelei het. 3 Alle swart werkers wat deur wetgewing verplig 

was om passe te dra, is uitgesluit. Plaaswerkers as beroepskategorie is ook uitgesluit. Dit was ook die 

posisie onder die Nywerheidsversoeningswette No 36 van 1937 en No 28 van 1956. 

Swart werkers is mi die aanbevelings van die Wiehahn-kommissie in 1979 by die Wet ingesluit, terwyl 

plaaswerkers eers in 1993 deur die Wet op Landbou-arbeid ingesluit is.4 

Wet 28 van 1956 wat deur die jare ingrypende wysiging ondergaan het, maar steeds ontoereikend was, 

is deur Wet 66van1995 vervang. Die Wet het plaaswerkers vir die eerste keer ingesluit by 'n algemene 

wet wat kollektiewe bedinging reel. 

2. DIE NOODSAAKLIKHEID VIR HERVORMING 

Probleme wat met die 1956-WAV ondervind is, sluit in die verlies aan regsekerheid wat deur die 

ongekodifiseerde onbillike arbeidspraktyk-begrip meegebring is, die lae sukseskoers van statutere 

versoeningsmeganismes, die lang vertragings en opeenhoping van sake by die nywerheidshof, die hoe 

persentasie onwettige stakings, asook adversatiewe verhoudings wat onder andere veroorsaak is deur 

2 

3 

4 

Barney Jordaan & Alan Rycroft Handleiding tot die Suid-Afrikaanse Arbeidsreg Kenwyn: Juta (1994) 120 
ev. 

Wet 11 van 1924. 

S Spies 'Unie en Onenigheid, 1910-1924' in T Cameron (red) Nuwe Geskiedenis van Suid-Afrika 
Johannesburg: Human & Rousseau (1991) 2de hersiene uitg 246. Sien ook hoofstuk 2 par 3.5. 

Sien hoofstuk 5 wat handel oor die Wet op Landbou-arbeid No 147 van 1993. 
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die gebrek aan werkersdeelname aan die besluitnemingsproses by die werkplek. 5 Aparte wette vir die 

reeling van arbeidsverhoudinge vir staatsamptenare, opvoedkundiges en die landbousektor is ook as 

ongewens beskou. 

3. DOELSTELLINGS VAN DIE NUWE WET OP ARBEIDSVERHOUDINGE 

Die doelstellings van die nuwe WAV is om bogenoemde probleme op te los en die Wet ook in 

ooreenstemming te bring met die grondwet,6 en IAO-beleid7 en om uitvoering te gee aan die Heropbou

en Ontwikkelingsprogram van die regering. Ekonomiese welvaart, maatskaplike geregtigheid, die 

demokratisering van die werkplek en arbeidsvrede word beoog. 8 

4. BESTEK VAN DIE WAV 

Die Wet is van toepassing op alle werkgewers9 en werknemers, behalwe lede van die Nasionale 

Weermag, die Nasionale lntelligensie-agentskap en die Suid-Afrikaanse Geheimediens. 10 

'n Werknemer word in art 213 gedefinieer as iemand, behalwe 'n onafhanklike kontrakteur, wat vir 

iemand anders of die Staat werk en wat besoldiging ontvang, of geregtig is om besoldiging te ontvang 

en iemand anders wat op enige wyse help om die besigheid van 'n werkgewer voort te sit of te bedryf. 11 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

Ministeriele Regstaakspan 'Explanatory Memorandum' (1995) 16 (2) /LJ278 op 287. 

By inwerkingtreding van die WA V was die tussentydse grondwet No 200 van 1993 (wat vervang is deur 
die finale grondwet No 108 van 1996) nog in werking. 

Shamina Saley & Paul Benjamin 'The Context of the ILO Fact Finding and Conciliation Commission Report 
on South Africa' (1992) 13 /LJ73l. 

Artikel 1. 

'Werkgewer' word nie in die WAY gedefinieer nie. Die arbeidshofhet 'n werkgewer in SA Agricultural 
Plantation Allied Workers Union v Premier (Eastern Cape) & Others [ 1997] 9 BLLR 1226 (AH) gedefinieer 
as enige natuurlike of onnatuurlike persoon wat 'n werknemer in die bree sin (soos bedoel in die definisie 
van werknemer in die Wet) in <liens het. 

Artikel 2. 

Die bewoording van die definisie kom ooreen met die definisie van werknemer in die nuwe WBDV No 75 
van 1997 wat reeds in hoofstuk 4 par 5.3 bespreek is. Daar moet steeds uitgemaak word of daar 'n 
gemeenregtelike diensverhouding bestaan. 'Onathanklike kontrakteur' word nie in die Wet beskryfnie. Die 
'dominante indruk'-toets word nog steeds onder die nuwe Wet aangewend om vas te stel of iemand 'n 
werknemer of onathanklike kontrakteur is. (Labuschagne v WP Construction [1997] 9 BLLR 1251 



402 

Die nuwe WA V brei die begrip werknemer ook uit deurdat iemand wat vir werk aansoek doen, vir 

doeleindes van 'n beslissing of 'n residuele onbillike arbeidspraktyk12 gepleeg is, ook as 'n werknemer 

beskou word. 13 

Vir die eerste keer in Suid-Afrika se geskiedenis word feitlik alle groepe werkenmers by 'n algemene 

WA V ingesluit. Plaaswerkers is nou ook ingesluit deurdat die WA V hoofstuk 1 van die Wet op 

Landbou-arbeid (WLA), 14 wat 'n afsonderlike wet op arbeidsverhoudinge vir plaaswerkers daargestel 

het, herroep. Spesiale maatreels met betrekking tot werknemers in die Staatsdiens en Onderwys is ook 

herroep. 15 

Die rede vir die insluiting van plaaswerkers, onderwysers en staatsamptenare by die WA V word as volg 

deur die ministeriele regstaakspan verduidelik: 'There is no theoretical justification for separate statutes 

for the public service, teachers and farm workers. The existence of separate statutes is due largely to 

historical and partly to political circumstances. ' 16 

Die rede vir die insluiting van plaaswerkers by 'n algemene WA V word as volg deur die taakspan 

uiteengesit: 

12 

13 

14 

15 

16 

As for farm workers, the ILO permits no distinction between their rights of freedom of association and 

collective bargaining and those of other employees. Indeed, specific Conventions and 

(KVBA). Sien ook Medical Association of SA v Minister of Health & Another [1997] 5 BLLR 562 (AH). 
In Connol/yv Rand Water (1997) 18 ILJ849 (KVBA) is 'n ekstra toets saam met die dominante indruk-toets 
aangewend, naamlik die ekonomiese realiteite-toets wat die vaardigheid en vergoeding van 'n persoon wat 
werk lewer as deurslaggewend beskou. Hierdie toets is deur die kommissie as gepas vir Suid-Afrikaanse 
omstandighede beskou, omdat werkers wat op die oog af onafhanklike kontrakteurs is, so laag geskool is 
en so min verdien dat hulle steeds die beskerming van die Wet as werknemers benodig. In landbouverband 
sou skaapskeerderspanne byvoorbeeld volgens hierdie toets as werknemers beskou word, alhoewel hulle 
normaalweg as onafhanklike kontrakteurs beskou sou word. 

Hierdie term word in item 2(1) van bylae 7 omskryf as enige diskriminasie op grond van arbitrere 
maatstawwe, onbillike optrede van die werkgewer met betrekking tot die bevordering, verlaging in rang of 
verskaffing van voordele aan 'n werknemer, asook onbillike skorsing of ander dissiplinere optrede behalwe 
ontslag, of die weiering om 'n werknemer volgens ooreenkoms weer aan te stel. 

Bylae 7 item 2(2)(a). 

Wet 147 van 1993. 

Proklamasies 105 en 128 van 1994. 

Ministeriele Regstaakspan 'Explanatory Memorandum' (1995) 16 (2) JLJ278 op 287. 
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Recommendations concerning these issues have been adopted by the ILO to complement its standards 

of more general application because of the difficulties experienced by farm workers in exercising their 

rights to freedom of association and collective bargaining. 17 

Daar is verder deur die taakspan geargumenteer dat die feit dat die wette wat arbeidsverhoudinge in 

spesifieke sektore reel die WA V feitlik in die geheel opgeneem het, die gevolg sou he dat die probleme 

wat met die ou WA V ondervind is in hierdie afsonderlike wette sou bly voortbestaan. Daar is aangevoer 

dat die insluiting van groot gedeeltes van die WA V by hierdie afsonderlike wette waarvan die WLA een 

was, op die toepaslikheid van die WA V op hierdie sektore dui en argumente vir insluiting van hierdie 

sektore onder 'n algemene WA V versterk. Om hierdie afsonderlike wette aan die doelstellings van die 

Heropbou- en Ontwikkelingsprogram, die grondwet en IAO-standaarde te laat beantwoord, sou 

ingrypende wysigings aan hierdie wette nodig wees. Die mees praktiese oplossing was om hierdie groep 

by 'n algemene WA V in te sluit. 18 

Alhoewel bogenoemde redes vir die insluiting van plaaswerkers by 'n algemene WAV geldig is, was 

die Wet op Landbou-arbeid 'n onderhandelde skikking wat na 'n lang tydperk van konsensussoeking 

bereik is. 19 Die gedeeltes van die WLA wat afwyk van die gewone WA V met betrekking tot beperkings 

op stakings en die landbou-arbeidshof, sou as 'n kollektiewe ooreenkoms binne die nuwe WA V hanteer 

kon word, soos in die konsep-WAV20 voorgestel is. Die betrokke klousule wat hiervoor voorsiening 

maak is egter in die finale wet weggelaat. 

Plaaswerkers is vir die eerste keer by 'n algemene wet op arbeidsverhoudinge ingesluit sonder dat enige 

spesiale maatreels op hulle van toepassing gemaak is. Die implikasies van die insluiting vir 

plaaswerkers sal in hierdie afdeling bespreek word. 

17 

18 

19 

20 

Ministeriele Regstaakspan 'Explanatory Memorandum' (1995) 16 (2) /LJ278 op 288. 

Ministeriele Regstaakspan 'Explanatory Memorandum' (1995) 16 (2) /LJ278 op 289. 

Sien hoofstuk 5 par 1. 

Klousule 203 van die Konsepwet Jui as volg: 
'The provisions of section 2(a)(iii) read with section 2(f) and (h) of the Agricultural Labour Act shall have 
the status of a collective agreement binding in terms of this Act between all employees and employers 
engaged in farming activities. Such agreement may only be amended or terminated by NEDLAC. The 
definitions of 'farm' and 'farming activity' contained in section I of the Labour Relations Act shall be the 
definitions for the purposes of this item unless the context otherwise indicates.' 
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Alhoewel die nuwe WA V in sy geheel op plaaswerkers van toepassing gemaak is en elke aspek van die 

wet hierdie groep op een of ander wyse raak, sou 'n bespreking van die hele wet te omvangryk wees, 

gesien in die lig van die wye dekking van die regsposisie van plaaswerkers in die tesis. Daar sal slegs 

'n kort oorsig van die wet gegee word en daama sal daar 'n meer volledige bespreking volg van die 

gedeeltes van die wet wat die grootste impak op plaaswerkers sal he. 

5. 'N OORSIG VAN DIE WAV 

Die beskerming van vryheid van assosiasie wat die nuwe WA V bied, poog om te voldoen aan die 

vereistes van die grondwet21 en IAO-standaarde soos vervat in Konvensie 87 van 1948. Die WA V 

verleen aan werkers die reg om aan te sluit by 'n vakbond, die reg om deel te neem aan die stigting en 

die bedrywighede van 'n vakbond, om vakbondverteenwoordigers te kies en self verkiesbaar te wees.22 

Hierdie reg word deur die WA V beskerm deurdat 'n werkgewer nie 'n werknemer of werksoeker mag 

viktimiseer op grond van uitoefening van hierdie regte nie. 23 

Die registrasieprosedures vir vakbonde is vereenvoudig24 en die registrateur se magte is beperk25 in 

ooreenstemming met die aanbevelings van die Feitebevindings- en Versoeningskommissie van die IAO 

wat Suid-Afrika in 1992 besoek het. 26 Registrasie is nie verpligtend nie, maar word aantreklik gemaak 

deurdat registrasie onder andere aan vakbonde organisatoriese regte verleen wat hulle posisie by 

kollektiewe bedinging aansienlik versterk.27 

Die WA V poog om kollektiewe bedinging, wat as die primere wyse gesien word vir konflikvoorkoming 

en -oplossing, te bevorder. 'n Plig tot kollektiewe bedinging word egter nie opgele nie. Die 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

Die tussentydse grondwet No 200 van 1993 wat in werking was by promulgering van die nuwe WA V is 
daarna vervang deur die finale grondwet No 108 van 1996. 

Artikel 4. 

Artikel 5. 

Artikel 95. 

Artikel 96. 

Shamina Saley & Paul Benjamin 'The Context of the ILO Fact Finding and Conciliation Commission Report 
on South Africa' (1992) 13 ILJ731. 

Artikels 11, 12, 13 en 16. 
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uitgangspunt is dat kollektiewe bedinging vrywillig moet geskied. 'n Reeks organiseringsregte word 

aan vakbonde toegeken indien hulle voldoende verteenwoordigend is. Die regte sluit vakbondtoegang 

tot die werkplek, openbaarmaking van inligting en die aftrekking van vakbondgelde in. 28 

Die WA V maak voorsiening vir agentskapwerkplekooreenkomste29 om die saamrybeginsel ('free-rider') 

die hoof te bied. Die kontroversiele geslote-geledere-ooreenkomste30 wat aan die een kant gesien kan 

word as inbreukmaking op vryheid van disassosiasie en aan die ander kant as die toppunt van die reg 

om kollektief te beding, is in die nuwe wet behou. 

Die nuwe WAV maak voorsiening vir die instel van bedingingsrade, saamgestel uit vakbonde en 

werkgewersorganisasies, wat breedweg die plek van nywerheidsrade onder die ou WA V inneem. 

Bevoegdhede van bedingingsrade sluit in om kollektiewe ooreenkomste te sluit en af te dwing, 

arbeidsgeskille te voorkom, geskilbeslegtingswerksaamhede te verrig en vir hulpskemas en opleiding 

voorsiening te maak. Bedinging by bedingingsrade is steeds vrywillig maar die Wet bevat insentiewe 

om partye aan te moedig om deur middel van 'n bedingingsraad te onderhandel. Geregistreerde 

vakbonde wat partye by 'n raad is verkry byvoorbeeld outomaties sekere organiseringsregte, afgesien 

van die vakbond se verteenwoordigendheid by die werkplek.31 Partye by 'n bedingingsraad kan ook 

ooreenkom dat stakings en uitsluitings ten opsigte van sekere aangeleenthede nie mag plaasvind nie. 32 

So 'n ooreenkoms kan groot voordele vir werkgewers inhou. 

Waar geen bedingingsrade bestaan nie, kan 'n vakbond of werkgewersorganisasie wat 30% van 

werknemers of werkgewers in 'n sektor of area as lede het, aansoek doen vir die registrasie van 'n 

statutere raad. 33 Indien die betrokke vakbonde en werkgewersorganisasies in die sektor nie tot 'n 

vergelyk kan kom nie, moet die minister partye of verteenwoordigers aanwys om op die statutere raad 

28 Artikels 12 en 13-16. 

29 Artikel 25. 

30 Artikel 26. 

31 Artikel 19. 

32 Artikel 28(i). 

33 Artikel 39(2). 
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te dien. 34 

Verpligte sentrale bedinging wat in die onderhandelingsproses oor die WA V sterk deur vakbonde 

ondersteun is,35 word tot 'n mate in die oprigting van statutere rade vergestalt. Statutere rade het egter 

slegs beperkte bevoegdhede in vergelyking met bedingingsrade. 36 

Die nuwe WA V verleen aan werkers 'n reg om te staak37 wat in ooreenstemming is met die verskansing 

van die reg in die grondwet. 38 Werkgewers kan uitsluiting aanwend maar het geen reg daartoe nie. 

lndien voldoen is aan die vereistes vir 'n beskermde staking in die WA V, word werkers teen ontslag 

beskerm. 39 Stakers kan steeds ontslaan word op grond van wangedrag en bedryfsvereistes van die 

werkgewer wat uit die staking voortvloei in welke geval die vereistes vir billike ontslag nagekom sal 

moet word. 40 Die WAV bepaal dat daar nie oor regtegeskille gestaak mag word wat ingevolge die wet 

na arbitrasie of die Arbeidshof verwys moet word nie. 41 

instandhoudingsdienste word ook verbied om te staak. 42 

Persone in noodsaaklike- en 

Die WA V maak voorsiening vir sekondere stakings, betooglinievorming en protesoptredes om sosio

ekonomiese belange van werkers te bevorder of te beskerm. 43 

Die WA V stel werkplekforums in om werkersdeelname aan die besluitnemingsproses deur middel van 

'n nie-adversatiewe proses te bevorder. Die doel is om groter effektiwiteit en beter werkverrigting te 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

40 

41 

42 

43 

Artikel 41(3). 

J Baskin 'The need for centralised (but flexible) bargaining' ( 1995) 19 SALB 49 op 54. 

Artikel 43. 

Artikel 64. 

Artikel 23(2)(c) van Wet 108 van 1996. 

Artikel 5(1). 

Artikel 67(5). 

Artikel 65(l)(c). 

Artikel 65( 1 )( d). 

Artikels 66, 69 en 77. 



407 

bevorder. Werknemers wat nie aan 'n vakbond beboort nie, neem ook deel aan werkplekforums, wat 

al die werkers in 'n onderneming se belange sal bebartig. 44 So 'n forum kan slegs op die inisiatief van 

'n vakbond ingestel word,45 wat besware van vakbonde oor die deel van mag met 'n werkplekforum 

ondervang. Werkgewers is verplig om met werkplekforums oorleg te pleeg oor 'n lys van 

aangeleentbede46 van onderlinge belang. Die aangeleentbede sluit nie loononderbandelinge, wat in wese 

'n adversatiewe proses is, in nie. Wye magte word aan werknemers deur middel van werkplekforums 

verleen. 'n Werkgewer is byvoorbeeld verplig om alle tersaaklike inligting wat die werkplekforum in 

staat sal stel om doeltreffend mee te doen aan oorlegpleging en gesamentlike besluitneming te verskaf. 47 

Daar is weggedoen met die nywerbeidsbof en die grootste gedeelte van die onbillike arbeidspraktyk

begrip.48 Geskilbeslegting word deur die Kommissie vir Versoening, Bemiddeling en Arbitrasie, die 

arbeidsbof en die arbeidsappelbof banteer. Die funksie van die kommissie is om te poog om sekere 

geskille deur middel van versoening te besleg en indien dit nie slaag nie, die geskille deur arbitrasie wat 

finaal is te besleg. 49 Die kommissie beklee 'n sentrale rol en moet funksies vervul wat wissel van die 

bantering van geskille met betrekking tot ontslag weens wangedrag en ongeskiktbeid of 

onbekwaamheid50 tot die bantering van geskille oor organisatoriese regte. 51 Partye is nie verplig om van 

statutere liggame gebruik te maak vir geskilbeslegting nie, maar kan van onderling ooreengekome 

geskilbeslegtingsmeganismes gebruik maak. 52 

44 

45 

46 

47 

48 

49 

50 

51 

52 

Artikel 79(a). 

Artikel 80(2). Die vereiste dat werkplekforums slegs ingestel word by 'n werkplek met 'n minimum van 
100 werknemers sal tot gevolg he dat werkplekforums nie 'n belangrike plek in die landbou inneem nie. (0 
Lehulere 'Workplace forums: co-determination and the workers' struggle' (1995) 19 (2) SALB 45). Slegs 
op 1 269 van die 57 980 plase in Suid-Afrika is daar meer as 100 werknemers in <liens. (Suid-Afrika. 
Census of Agriculture 1993 Pretoria: Sentrale Statisdiekdiens (1998) 6. 

Artikel 84. 

Artikel 89. 

In bylae 7 tot die wet word egter nog steeds voorsiening gemaak vir die beregting van residuele onbillike 
arbeidspraktyke (wat nie ontslag insluit nie). 

Artikel 133. 

Artikel 191. 

Artikel 22. 

Artikel 127. 
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Die arbeidshof het konkurrente jurisdiksie met die hooggeregshof en het uitsluitende jurisdiksie ten 

opsigte van alle aangeleenthede wat ingevolge die WA V of ingevolge enige ander wet deur die 

arbeidshofbeslis moet word, behalwe waar daar spesifieke aanwysings is <lat 'n geskil gearbitreer moet 

word.53 Die arbeidshof hoor hoofsaaklik sake aan met betrekking tot ontslag wat gevolg het weens die 

werknemer se uitoefening van regte met betrekking tot vryheid van assosiasie, ontslag by 

personeelvermindering weens operasionele vereistes, die ontslag van stakers en outomatiese onbillike 

ontslag. 54 Die arbeidsappelhof hanteer appelle vanaf die arbeidshof en kan uitsluitsel gee oor regsvrae 

wat deur die arbeidshof verwys is,55 maar kan ook as hof van eerste instansie funksioneer. 

Die WA V verleen aan elke werknemer die reg om nie onbillik ontslaan te word nie. 56 Beginsels met 

betrekking tot onbillike ontslag soos deur die nywerheidshof uitgekristalliseer, word in die nu we wet 

gekodifiseer. Daar is ter wille van groter sekerheid met die onbillike arbeidspraktyk-begrip weggedoen. 

Die WA V skep 'n kategorie van outomatiese onbillike ontslag. 57 Ontslag weens deelname van 'n 

werknemer aan 'n beskermde staking, ontslag weens swangerskap of onbillike diskriminasie op enige 

arbitrere grond stel outomatiese onbillike ontslag daar. Ontslag vir redes wat verband hou met die 

bedryfsvereistes van die werkgewer of die gedrag of bekwaamheid van die werknemer, moet 

ooreenkomstig 'n billike rede en 'n billike prosedure geskied.58 

'n Remedie vir residuele onbillike arbeidspraktyke word in die wet met betrekking tot aangeleenthede 

wat nie op ontslag neerkom nie behou. Onbillike handelinge van die werkgewer op enige arbitrere 

grond teenoor werknemers, asook applikante vir werk word as residuele onbillike arbeidspraktyke 

beskou.59 

Die oorsig kan afgesluit word deur op te merk dat die WA V poog om 'n balans tussen billikheid en 

53 Artikel 157. 

54 Artikel l91(5)(b). 

55 Artikel 173(1 ). 

56 Artikel 185. 

57 Artikel 187. 

58 Artikel 188. 

59 Bylae 7 item 2. 
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effektiwiteit te handhaaf, asook om balans te bring in die magsewewig tussen werkgewers en 

werknemers. Intensiewe onderhandelinge in NEOAR het ongelukkig nie tot gevolg gehad dat die wet 

wye aanvaarding geniet nie. 60 Van die kant van werknemers is daar die mening dat die reg om te staak 

aan te veel voorwaardes onderworpe is. Klein werkgewers, waaronder 'n groot persentasie boere, is 

ook van mening dat hul regte nie genoegsaam in die Wet beskerm word nie. 61 

Wat plaaswerkers betref is die groot vraag of hulle insluiting by die WAV sal bydra om sommige van 

die probleme wat in vorige hoofstukke gei"dentifiseer is, te oorkom om hierdie groep wat so lank ontse 

is van regte op arbeidsterrein en as gevolg daarvan uitgebuit is, te bemagtig om hulle plek as 

volwaardige lede van die gemeenskap in te neem. Om 'n antwoord op hierdie vraag te probeer vind sal 

die invloed van die aspekte van die WAV wat plaaswerkers die nouste raak hieronder in meer 

besonderhede bespreek word. 

6. ASPEKTE VAN DIE WAV MET DIE GROOTSTE IMPAK OP PLAASWERKERS 

Die feit dat 'n groot persentasie plaaswerkers op die plaas gewoon en gewerk het, het tot gevolg gehad 

dat die plaas as 'n allesomvattende instelling gefunksioneer het. 62 Plaaswerkers en hulle families se 

privaatlewe kon deur 'n outokratiese werkgewer beheer word, omdat die werkgewer ook eienaar van 

die grond was waarop die plaaswerkers gebly het. As eienaar kon die boer toegang weier aan 

vakbondorganiseerders en enige ander besoeker wat nie sy /haar goedkeuring weggedra het nie. Die Wet 

op Oortreding63 het die boer se saak versterk. Hierdie toedrag van sake het onder andere nieegebring 

dat plaaswerkers se vryheid van assosiasie aangetas is en dat hulle nie effektief in vakbonde kon 

organiseer nie. 

Die nuwe WA V verleen aan werkers die reg op vryheid van assosiasie64 en uitgebreide 

60 

61 

62 

63 

64 

D du Toit D Woolfrey J Murphy S Godfrey D Bosch & S Christie The Labour Relations Act of 1995 
Durban: Butterworths (1996) 39. 

D du Toit D Woolfrey J Murphy S Godfrey D Bosch & S Christie The Labour Relations Act of 1995 
(1996) 39. 

Hoofstuk 2 par 4.8. 

Wet No 6 van 1959. 

Artikel 4 van Wet 66 van 1995. 
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organiseringsregte65 wat bogenoemde probleemareas die hoof kan hied. Die reg van toegang tot die 

werkplek en die openbaarmaking van inligting sal in die lig van plaaswerkers se probleme met 

outokratiese werkgewers van die mees kontroversiele wees, maar ook die grootste bydrae tot beter 

vakbondorganisering hied. Hierdie aspekte van die Wet sal vollediger bespreek word. 

Plaaswerkers se lewensstandaard is baie laag weens 'n verskeidenheid redes wat in vorige hoofstukke 

bespreek is, maar ook omdat hulle voorheen weens swak organisering van vakbonde geen 

bedingingsmag gehad het om hulle posisie te verbeter nie. Die impak van regte met betrekking tot 

kollektiewe bedinging en die moontlikheid van die sluiting van kollektiewe ooreenkomste kan 'n 

positiewe wending in die sosio-ekonomiese posisie van plaaswerkers teweegbring en sal derhalwe 

hieronder in meer besonderhede bespreek word. 

Die vereiste van voldoende verteenwoordiging waaraan vakbonde moet voldoen ten einde aansoek te 

doen vir die instelling van 'n bedingingsraad, sal waarskynlik tot gevolg he dat bedingingsrade nie gou 

in die landbousektor ingestel sal word nie. Die vereiste van 30% verteenwoordiging vir die instelling 

van statutere rade sal dit moontlik 'n meer realistiese opsie vir die landbou maak. Die werking van 

bedingingsrade en statutere rade sal kortliks bespreek word. 

Die nuwe WAV het weggedoen met die landbou-arbeidshof, maar die Kommissie vir Versoening, 

Bemiddeling en Arbitrasie wat sterk ooreenkomste met die landbou-arbeidshof toon is daardeur geskep. 66 

Die aanwysing in die Wet op Landbou-arbeid dat die 'besondere boerderysituasie' in aanmerking 

geneem moet word by beregting van geskille in die landbousektor, het nou weggeval. Die effek hiervan, 

asook van plaaswerkers se toegang tot die arbeidshof, sal hieronder bespreek word. 

Beginsels met betrekking tot onbillike ontslag is in die nu we WA V gekodifiseer. Ontslag op sekere 

gronde word deur die Wet as outomatiese onbillike ontslag geklassifiseer. 67 Die Wet bevat uitvoerige 

aanwysings vir oorlegpleging by ontslag weens bedryfsvereistes en vereis dat ontslag weens wangedrag 

en ongeskiktheid ooreenkomstig 'n billike rede en 'n billike proses moet geskied. 'n Goeie 

65 

66 

67 

Artikels 11-16 van Wet 66 van 1995. 

Artikel 133. 

Artikel 187. 
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Praktykskode verskaf riglyne vir 'n billike ontslag. Daar sal aandag gegee word aan die verandering 

wat hierdie aanwysings in die posisie van plaaswerkers meebring. 

Met die inwerkingtreding van die Wet op Landbou-arbeid is plaaswerkers in dieselfde posisie as werkers 

in noodsaaklike dienste geplaas, aangesien die Wet op Landbou-arbeid 'n verbod op stakings deur 

plaasarbeiders68 geplaas het, tensy anders ooreengekom deur die werkgewer en werknemers op 'n plaas. 

Die implikasie van 'n reg om te staak wat ook deur die nuwe WA V aan plaaswerkers verleen word, sal 

in oenskou geneem word, veral in die lig van die gevolge wat so 'n reg vir kwesbare 

boerderybedrywighede inhou. 

7. VRYHEID VAN ASSOSIASIE 

Die 1956-WAV wat later ook op plaaswerkers van toepassing gemaak is deur middel van die Wet op 

Landbou-arbeid69 het 'n beperkte mate van beskerming vir vryheid van assosiasie gebied. 'n Kriminele 

sanksie is byvoorbeeld aan viktimisasie weens vakbondverbintenis gekoppel. 70 Die 1995-W AV sluit 

omvattende bepalings vir die beskerming van vryheid van assosiasie in. Die beskerming is baie wyer 

as onder die 1956-WAV en sluit nou ook beskerming vir werkgewers en werksoekers71 in. Die reg op 

vryheid van assosiasie wat in die WAV verleen word, is in ooreenstemming met artikel 18 van die 

grondwet.72 

Artikel 4 verleen aan werknemers die reg om deel te neem aan die stigting van 'n vakbond, om daarby 

aan te sluit, deel te neem aan die wettige bedrywighede daarvan, deel te neem aan die verkiesing van 

ampsdraers en self vir verkiesing te staan. 73 

68 

69 

70 

71 

72 

73 

Artikel l 7E van Wet 28 van 1956. 

Wet 147 van 1993. 

Artikel 66(l)(c) van Wet 28 van 1956 wat deur die Wet op Landbou-arbeid No 147 van 1993 op 
plaaswerkers van toepassing gemaak is. 

Besigheid Suid-Afrika het aanbeveel dat werksoekers se regte nie in die WA V beskerm behoort te word nie, 
maar wel in 'n aparte wet. ('Comments on the draft labour relations bill' (10 Mei 1995) 23. 

Wet 108 van 1996. 

In Theron & Others v Food& Allied Workers Union & Others (1997) 18JLJ1064 (AH) is beslis dat inbreuk 
op hierdie regte nie slegs deur 'n werkgewer nie, maar deur enigeen, insluitende 'n vakbond gemaak kan 
word. 
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Artikel 5 verleen beskerming aan werknemers en werksoekers teen diskriminasie op grond van die 

uitoefening van regte wat deur die Wet verleen word. 74 Niemand mag van 'n werker of werksoeker 

vereis om nie lid van 'n vakbond of werkplekforum te wees of te word of lidmaatskap daarvan te laat 

vaar nie. Ingevolge artikel 5(3) mag niemand 'n werknemer of werksoeker bevoordeel of bevoordeling 

belowe in ruil vir die nie-uitoefening van 'n reg wat deur die WA V verleen word nie. 75 

Die laaste gedeelte van artikel 5(3) voeg die volgende kwalifikasie by die verbod op beloftes van 

voordele vir nie-uitoefening van regte: 'Nietemin verhinder hierdie verbod nie die partye by 'n geskil 

om 'n ooreenkoms aan te gaan om daardie geskil te skik nie.' Hierdie kwalifikasie kan die hele doel van 

artikel 5(3) verongeluk, afhangende van hoe die howe dit sal interpreteer. Die kwalifikasie is 

waarskynlik ingevoeg om kollektiewe bedinging te fasiliteer in gevalle waar werkers wel sekere regte 

kan prysgee ter wille van ander voordele. 

Artikel 7 verleen aan werkgewers dieselfde regte as die regte wat in artikel 5 aan werknemers verleen 

word. 

Artikel 8 verleen regte aan vakbonde en werkgewersorganisasies om onder andere hulle eie konstitusie 

en reels te bepaal, verkiesings vir ampsdraers te hou, by 'n federasie van vakbonde of 'n federasie van 

werkgewers-organisasies aan te sluit en om met internasionale organisasies soos die IAO te affilieer. 

Die wet plaas nie beperkings op affiliasie van vakbonde met politieke organisasies soos die ou WA V 

gedoen bet nie. 

Geskille oor die toepassing of interpretasie van bepalings met betrekking tot vryheid van assosiasie kan 

na 'n raad met jurisdiksie verwys word en indien daar nie so 'n raad is nie, kan die geskil na die 

74 

75 

Die implikasie is dat geen werknemer afgedank kan word weens deelname aan 'n staking nie, omdat die Wet 
aan werkers 'n reg verleen om te staak (artikel 64). 

Die bepalings is in ooreenstemming met die uitspraak in National Union of Mineworkers v East Rand Gold 
& Uranium Co Ltd (1991) 12 ILJ 1221 (A). In die saak het die hof beslis dat 'n onbillike praktyk 
gepleeg word deur 'n werkgewer wat 'n finansiele voordeel belowe aan werknemers wat nie staak nie. 
In SA Commercial Catering & Allied Workers Union v OK Bazaars (1929) Ltd (1995) 16 JLJ 1031 (A) 
het die hof egter die teenoorgestelde standpunt ingeneem en beslis dat die belofte van 'n voordeel aan nie
stakers nie 'n onbillike arbeidspraktyk was nie, aangesien dit werkers wel sou kon ontmoedig om te staak 
maar dat dit nie atbreuk gedoen het aan hulle vryheid om te staak nie. In die lig van die bewoording van 
artikel 5(3) in die 1995-W AV is dit onwaarskynlik dat laasgenoemde beslissing onder die nu we wet gevolg 
sal kan word. 
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kommissie verwys word. Indien versoening nie slaag nie, kan die geskil na die arbeidshof vir beregting 

verwys word. 76 

Dit is onwaarskynlik dat die beskerming van die reg op vryheid van assosiasie gou 'n groot verskil in 

die posisie van plaaswerkers sal bewerkstellig. Faktore wat plaaswerkers in die verlede daarvan 

weerhou het om vryheid van assosiasie te geniet en sterk vakbonde op te bou, soos die verspreidheid 

van plase, lae geletterdheid, lae lone, die dopstelsel wat plaaswerkers 'tevrede hou', die paternalisme 

van werkgewers en hul antagonisme teenoor vakbonde,77 sal nie oornag verander nie. 

Werkgewers word wel verbied om werknemers weens hul lidmaatskap van vakbonde te viktimiseer, wat 

wel 'n mate van verligting sal bring. Om egter alle struikelblokke in die weg van die genieting van volle 

vryheid van assosiasie vir plaaswerkers die hoof te bied, sou die Suid-Afrikaanse regering die spesiale 

konvensie van die IAO 78 wat van toepassing is op plaaswerkers met betrekking tot die vryheid van 

assosiasie, moes ratifiseer en uitvoer. 

8. KOLLEKTIEWE BEDINGING 

Kollektiewe bedinging kan omskryf word as 'n 'vrywillige' proses ingevolge waarvan werknemers in 

georganiseerde verband met hul werkgewer/werkgewers onderhandel oor diensvoorwaardes of geskille 

wat daaruit voortspruit, ten einde 'n ooreenkoms daaroor te bereik. 79 Die doel van kollektiewe 

bedinging kan beskryf word as die tydelike versoening van die botsende belange tussen werkgewer en 

76 

77 

78 

79 

Artikel 9. Dit is onwaarskynlik dat rade in die landbou binne die afsienbare toekoms in die landbousektor 
tot stand sal kom omdat 'n klein persentasie plaaswerkers aan vakbonde behoort en daarom sal geskille 
meestal na die kommissie verwys moet word. 

Sien Hoofstuk 2 par 6.2. 

Sien konvensie 141van1975 wat in die hoofstuk 8C hieronder bespreek sal word. 'n Regering wat hierdie 
konvensie ratifiseer, word verbind daartoe om spesiale steun vir die stigting en suksesvolle funksionering 
van vakbonde vir plaaswerkers te verleen. Die reg op vryheid van assosiasie vir plaaswerkers het reeds 
die aandag van die IAO in 1921 geniet toe die 'Freedom of Association of Rural Workers' Konvensie No 
11 van 1921 aanvaar is. Die konvensie was prematuur omdat dit aan plaaswerkers dieselfde beskerming 
vir vryheid van assosiasie as aan nywerheidswerkers verleen het, terwyl 'n konvensie met algemene 
beskerming vir vryheid van assosiasie eers in 1948 aanvaar is. Die konvensie toon egter aan dat daar 
vroeg in die eeu wereldwyd die bewustheid was dat die uitoefening van plaaswerkers se vryheid van 
assosiasie spesiale beskerming moet geniet. 

S R van Jaarsveld & B P S van Eck Kompendium van Suid-Afrikaanse Arbeidsreg 2de uitg Johannesburg: 
Lex Patria ( 1996) 173. Oor die vrywilligheid van die proses was daar nie eenvormigheid in die uitsprake 
van die nywerheidshof nie, soos hieronder aangetoon sal word. 
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werknemer. 80 

Tydens onderhandelinge oor die wet by NEOAR het werkgewers standpunt ingeneem teen 'n plig om 

te onderhandel, terwyl vakbonde daarop aangedring het. 81 NEOAR het uiteindelik daarteen besluit om 

'n plig om te onderhandel in die wet in te skryf, omdat dit starheid sou meebring en omdat dit sou 

indruis teen een van die beginsels waarop die wet gebaseer is, naamlik dat partye hulle eie sake deur 

middel van kollektiewe bedinging sal reel. 82 Aan die ander kant word die posisie van vakbonde egter 

versterk deurdat 'n omvattende reeks van organisatoriese regte, sowel as die reg om te staak deur die 

wet verleen word. 

Die vraag is of die WA V weens die afwesigheid van 'n plig om te onderhandel nie te kort skiet met 

betrekking tot regte wat in die grondwet verleen word nie. Artikel 23(5) van die grondwet83 bepaal dat 

elke vakbond, werkgewersorganisasie en werkgewer die reg het om aan kollektiewe bedinging mee te 

doen en dat nasionale wetgewing verorden kan word om kollektiewe bedinging te reguleer. 

In die lig van bogenoemde bespreking sal dit waarskynlik vir 'n vakbond teoreties moontlik wees om 

'n werkgewer tot kollektiewe bedinging te dwing op grond van die grondwetlike reg op kollektiewe 

bedinging. In die praktyk is dit egter onwaarskynlik dat dit sal gebeur, aangesien die wye reeks 

organisatoriese regte wat werkers geniet die verlangde effek sal he sonder dat die vakbond die pad van 

grondwetlike ondersoek hoef te loop. Werkers wat nie effektief in vakbonde georganiseer is nie, soos 

plaaswerkers, sou egter nie van organiseringsregte gebruik kon maak nie en in hulle geval sou verpligte 

kollektiewe bedinging dalk meer werd gewees het. 

8 .1 Organiseringsregte 

Die 1956-WAV het nie 'n eksplisiete plig om te onderhandel opgele nie, maar die nywerheidshof het 

80 

81 

82 

83 

Kachelhoffer soos aangehaal in S R van Jaarsveld & B P S van Eck Kompendium van Suid-Afrikaanse 
Arbeidsreg 2de uitg (1996) 174. 

P A K le Roux 'Organisational rights: The Labour Relations Act 1995' ( 1995) 5 ( 4) CLL 21. 

Ministeriele Regstaakspan 'Explanatory Memorandum' (1995) 16 (I) ILJ278 op 292-293. 

Wet 108 van 1996. 
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in 'n aantal sake bevind dat die weiering om kollektief te beding 'n onbillike arbeidspraktyk is. 84 Die 

hof se uitsprake in die verband was verwarrend en het gewissel van klem op meerderheidsbewind 

('majoritism') tot uitgebreide regte aan vakbonde met minderheidsteun. 85 

Die 1995-W AV le steeds nie 'n plig om te onderhandel op nie, maar uitgebreide organiseringsregte word 

nou aan vakbonde verleen. Die regte sluit in vakbondtoegang tot die werkplek, die aftrekking van 

vakbondledegeld of -heffings, die verkiesing van vakbondverteenwoordigers, verlof vir 

vakbondbedrywighede, die openbaarmaking van inligting en die reg om drempels van 

verteenwoordigendheid te stel. Vakbonde wat van die regte gebruik wil maak, moet 'n 

verteenwoordigende vakbond wees. 86 Die vereiste vir voldoende verteenwoordigendheid verskil 

afuangende van watter reg uitgeoefen word. By die reg tot die openbaarmaking van inligting en die 

verkiesing van vakbondverteenwoordigers word vereis dat die vakbond verteenwoordigend van die 

meerderheid werkers by 'n werkplek moet wees. 87 Vir die uitoefening van ander organiseringsregte 

naamlik vakbondtoegang tot die werkplek, die aftrek van vakbondledegeld of -heffings88 en die neem 

van verlof vir vakbondbedrywighede, kan partye by 'n bedingingsraad 'n kollektiewe ooreenkoms sluit 

wat die drempel van verteenwoordiging vir die uitoefening van hierdie regte vasstel. 'n Werkgewer en 

vakbond wat verteenwoordigend is van die meerderheid werkers by 'n werkplek, kan ook sodanige 

kollektiewe ooreenkoms sluit. 89 

84 

85 

86 

87 

88 

89 

Van die probleme wat gepaardgaan met 'n plig om te onderhandel word bespreek deur Clive Thompson 
'Duty to bargain re-examined' (1993) 9 (4) EL 80. 

B Jordaan 'Industrial Pluralism and the Approach of the Industrial Court' (1989) 10 JL/791. 

Artikel 11 bepaal dat 'n verteenwoordigende vakbond 'n geregistreerde vakbond of twee of meer 
geregistreerde vakbonde is wat gesamentlik optree en voldoende verteenwoordigend is van werknemers wat 
by 'n werkgewer by 'n werkplek in diens is. 

'Werkplek' word in artikel 213 van die WA V gedefinieer as die plek of plekke waar die werknemers van 
'n werkgewer werk. Indien 'n werkgewer twee of meer bedrywe voer wat onathanklik van mekaar is, is die 
werkplek telkens die plek waar die werknemer vir elke onathanklike bedryfwerk. Sake met betrekking tot 
boerderybedrywighede waar daar beslis moes word daaroor of 'n beweerde aanvullende bedryf in 
werklikheid 'n aparte ondememing is, kan met vrug aangewend word om hieroor uitsluitsel te verkry. (J 
Hamman 'Labouring under what law? Farmworkers and the Basic Conditions of Employment Act' (1992) 
13 (2) ILJ 1100). 

In SA Clothing and Textile Workers Union v Sheraton Textiles (Pty) Ltd [1997] 5 BLLR 662 (KVBA) het 
die vakbond toegangsreg en aftrekorderregte geeis. Die kommissie het dit aan die vakbond wat 30% 
verteenwoordiging gehad het toegestaan, omdat uitoefening van die regte nie oormatige werksontwrigting 
of ongerief vir die werkgewer sou meebring nie. 

Artikel 18. 
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Volgens die WAV moet 'n kommissaris, indien 'n geskil daaroor handel of 'n vakbond 

verteenwoordigend is of nie, poog om die vermenigvuldiging van vakbonde by die werkplek te 

minimaliseer en 'n stelsel waar daar net een vakbond by 'n werkplek is aan te moedig. 90 Die 

kommissaris moet aandag skenk aan die aard van die werkplek, die sektor, die aard van die 

organiseringsregte wat die vakbond wil uitoefen, sowel as die organiseringsgeskiedenis. 91 

In die landbousektor behoort 'n kommissaris wat moet bepaal of 'n vakbond verteenwoordigend is, die 

probleme met organisering van vakbonde op plase in ag te neem en die vereiste vir 'n 

verteenwoordigende vakbond moontlik laer as by antler sektore vas te stel. 

Die landbou-arbeidshofhet by meer as een geleentheid beklemtoon <lat 'n werkgewer in die landbousektor 

'n verpligting het om betekenisvolle onderhandelinge met 'n vakbond wat werknemers op die plaas 

verteenwoordig, aan te gaan. 92 

In die landbou, waar werkers nie sterk in vakbonde georganiseer IS me, IS die verlening van 

organiseringsregte en beskerming van stakers nie van soveel waarde as in antler sektore waar industriele 

aksie werklik in staat is om die werkgewer te bei"nvloed nie. 93 'n Plig om te onderhandel sou moontlik vir 

plaaswerkers van meer waarde wees as die regte wat nou in die WA V beskerm word.94 Tog sal swak 

vakbonde vir plaaswerkers oor die langtermyn ook baat vind by die uitgebreide organiseringsregte wat 

deur die wet verleen word. Die effek van hierdie regte is in werklikheid <lat werkgewers verplig word om 

90 

91 

92 

93 

94 

Artikel 21(8). 

In Upusa v Komming Knitting [1997] 4 BLLR 508 (KVBA) het die kommissaris beslis dat 'n vakbond wat 
aansoek gedoen het vir toegang tot die werkplek en die aftrek van lidmaatskapgeld deur aftrekorders we! 
voldoende verteenwoordigend is, al was slegs 7 van die 31 werknemers lede van die vakbond. Die 
kommissaris het hierdie beslissing gemaak in die lig daarvan dat die vakbond 19 Iede gehad het wat weens 
'n hoe arbeidsomset vertrek het, die enigste vakbond was wat by die ondememing georganiseer het en 
klaarblyklik in staat was om die meerderheid werkers te werf. 

South African Farm and Allied Workers' Union v Hyde Park Sugar Estates (Pty) Limited (I 994) 11 SALLR 
34 (LAH); Matuwane Solomon and 54 others v Venemas h/a Tevrede Boerdery Saaknommer LAH 
3012100040. 

Paul Benjamin is van mening dat die uitbreiding van die Loonwet, die meer effektiewe afdwinging van die 
WBDV en insentiewe deur die regering soos om die goedkeuring van lenings athanklik te maak van 
aanvaarbare arbeidspraktyke, nuttig kan wees in sektore soos die Iandbou wat swak georganiseerd is en waar 
die afwesigheid van 'n plig om te onderhandel tot nadeel van werkers kan lei. ('Reforming labour: lessons 
from the USA' ( 1995) 19 SALB 49 op 50. 

D Bosch & D du Toit 'Size Does Count' Weekly Mail (2 Maart 1995). 
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te onderhandel, omdat vakbonde se bedingingsmag versterk word deur uitgebreide organisatoriese regte. 

Die vakbond moet voldoende verteenwoordigend wees van alle werkers, afgesien van hul status, ook 

afgesien daarvan of hulle tydelike of permanente werkers is. Die vereiste kan <lit vir die vakbond 

bemoeilik om die status van voldoende verteenwoordigendheid te bereik. Op plase waar daar dikwels van 

seisoenarbeid gebruik gemaak word, kan die 'verdwyning' van 'n groot persentasie werkers na 'n paar 

maande probleme veroorsaak vir vakbonde wat sou wou aantoon dat hulle voldoende verteenwoordigend 

is.95 

Die reg op toegang tot die werkplek vir vakbondorganiseerders en die reg op openbaarmaking van inligting 

deur die werkgewer is van die grootste belang vir plaaswerkers ten einde suksesvol te kan organiseer. In 

die lig van plaaswerkers se verblyfby die 'werkplek' en boere se outokratiese bestuurstyl sal hierdie regte 

ook die mees kontroversiele in die landbousektor wees en word om daardie rede hieronder in meer 

besonderhede bespreek. 

8.1.1 Vakbondtoegang tot die werkplek96 

Voor die nuwe WAV in werking getree het, kon landbouwerkgewers die Wet op Oortreding97 aanwend 

om ongewenste persone van die plaas af te hou. Volgens die Wet is dit 'n oortreding om die perseel 

sonder die toestemming van die eienaar of wettige okkupeerder te betree, behalwe as daar 'n wettige 

rede bestaan. Plaaswerkers wat op die perseel woon, is veral swaar deur die wet getref, omdat 'n 

'diensbode' uitgesluit is van die begrip 'wettige okkupeerder. ' 98 

Die toegang van vakbondverteenwoordigers tot plase is verder bemoeilik omdat boere met antagonistiese 

95 

96 

97 

98 

Hierdie faktor is ook 'n probleem vir plaaswerkervakbonde in Kalifomie waar daar ruim van seisoenarbeid 
gebruik gemaak word. Die bantering van die probleem word in hoofstuk 8A par 10.5. l bespreek. 

Werkplek word in die Wet gedefinieer as die plek of plekke waar die werknemers van 'n werkgewer werk. 
Indien 'n werkgewer twee of meer bedrywe voer of voortsit wat van wee hul grootte, werking of organisasie 
onathanklik van mekaar is, maak die plek of plekke waar werknemers in verband met elke onathanklike 
bedryf werk, die werkplek vir daardie bedryf uit. In Speciality Stores v SA Commercial Catering and Allied 
Workers Union & Another [1997) 8 BLLR (AH) is beslis dat die arbeidshof en nie die kommissie nie, die 
mag het om te beslis daaroor of die werkplek ten opsigte waarvan aansoek gedoen word vir organisatoriese 
regte, aan die statutere definisie beantwoord. 

Wet 6 van 1959. 

R v Maduma 1959 (4) SA 204 (N). 
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houdings teenoor vakbonde nie maklik toestemming tot toegang sou gee nie. 99 Vir plaaswerkers is dit 

dus belangrik dat die nuwe WAV in artikel 12 voorsiening maak vir vakbondtoegang tot die werkplek. 

Onder die Wet op Landbou-arbeid is toegang nie as 'n reg beskou nie maar dit sou moontlik as 'n 

onbillike arbeidspraktyk gereken kon word indien 'n boer sodanige toegang tot sy plaas sou weier. Die 

omstandighede op die plase is uniek in die sin dat die werkgewer en werknemer ook by die werkplek 

woon, wat nie die geval is by die meeste ander tipe ondernemings nie. Effektiewe beheer oor toe gang 

van persone op die plaas is noodsaaklik, aangesien onbeheerde toegang 'n veiligheidsrisiko vir lewe en 

eiendom kan inhou, asook op die reg op privaatheid inbreuk kan maak. Aan die ander kant is dit feitlik 

onmoontlik om vakbondorganisering vir plaaswerkers op enige ander plek behalwe die plaas te doen. 

Die reg tot toegang is volgens die WAV nie onbeperk nie, maar onderworpe aan 'n paar kwalifikasies. 

• Slegs amptenare van 'n verteenwoordigende vakbond100 is geregtig om die werkgewer se 

perseel te betree om lede te werf of met lede te kommunikeer of om sy lede op 'n ander wyse 

te dien. 

• Die verteenwoordigende vakbond moet buite werkure by die werkgewer se perseel met 

werknemers vergadering hou. 

• Die lede van 'n vakbond is geregtig om ooreenkomstig die vakbond se konstitusie by 'n 

werkgewer se werkplek te stem. 

• Die regte wat deur die artikel verleen word, is onderworpe aan voorwaardes met betrekking 

tot die tyd en plek wat redelik en nodig is om lewens of eiendom te beskerm of onnodige 

werksontwrigting te voorkom. 101 

Hierdie beperkings op die reg tot toegang behoort balans in die botsende belange tussen werkgewers en 

werknemers in die landbousektor te bring. lndien die vakbond en werkgewer nie saamstem daaroor of 

beperkings op toegang 'redelik en nodig' is nie, sal die saak by wyse van versoening of arbitrasie besleg 

99 

100 

IOI 

D Cooper Working the Land: A review of agriculture in South Africa Johannesburg: EDA ( 1988) 83. 

Vir die uitoefening van hierdie reg moet die vakbond voldoende verteenwoordigend wees. Die bepalings 
van artikel 18 is van toepassing. Sien die bespreking van verteenwoordigendheid hierbo. 

Hierdie beperking is in ooreenstemming met die aanbevelings van die Feitebevindings- en 
Versoeningskommissie van die IAO met betrekking tot toegang van vakbondverteenwoordigers tot myne 
en plase. Die kommissie het erkenning gegee daaraan dat spesifieke omstandighede weens werkers se 
verblyf op die werkpersele bestaan. (Shamina Saley & Paul Benjamin 'The Context of the ILO Fact Finding 
and Conciliation Commission Report on South Africa' (1992) 13 (2) /LJ 731 op 772). 
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kan word. 102 

8.1.2 Die openbaarmaking van inligting 

Die plig om inligting openbaar te maak was onder die 1956-WAV beskou as deel van die plig om in 

goeie trou te onderhandel. 103 

Artikel 32 van die grondwet waarborg nou die reg op toegang tot inligting: 

• Elkeen bet die reg op toegang tot -

(a) enige inligting wat deur die staat gehou word; en 

(b) enige inligting wat deur 'n ander persoon gehou word en wat vir die uitoefening of 

beskerming van enige regte benodig word; 

• Nasionale wetgewing moet verorden word om aan hierdie reg gevolg te gee, en kan voorsiening 

maak vir redelike maatreels om die administratiewe en finansiele las op die staat te verlig. 

Die WA V val in die kategorie van nasionale wetgewing en gee wel gevolg aan die reg op inligting in 

artikel 16, wat lui dat die werkgewer104 verplig is om tersaaklike inligting aan 

vakbondverteenwoordigers openbaar te maak wat die vakbondverteenwoordiger in staat stel om sy 

werksaamhede soos bedoel in artikel 14(4) doeltreffend te verrig. 105 

Die werkgewer moet ook wanneer daar met 'n verteenwoordigende vakbond106 oorleg gepleeg word alle 

tersaaklike inligting wat die vakbond in staat sal stel om doeltreffend by oorlegpleging of kollektiewe 

102 

103 

104 

105 

106 

Artikel 21. 

Metal & Allied Workers Union v Natal Die Castings Co (Pty) Ltd ( 1986) (7) JLJ 520 (NH). 

Werkgewer word nie in Wet 66 van 1995 gedefinieer nie. In Association of Professional Teachers and 
another v Minister of Education and others ( 1995) 16 ILJ 1048 (NH) is beslis dat 'n werkgewer uit meer 
as een liggaam kan bestaan. Die liggame sal dan verplig wees om inligting te verskaf. 

Artikel 14( 4) handel oor die bystaan van 'n werknemer by griewe- of dissiplinere verrigtinge, die monitering 
van die werkgewer se nakoming van kollektiewe ooreenkomste en die aanmelding van oortredings van die 
wet deur 'n vakbondverteenwoordiger. 

Vir doeleindes van hierdie artikel beteken verteenwoordigende vakbond 'n vakbond of groep vakbonde wat 
gesamentlik die meerderheid werkers by 'n werkplek as lede het. 
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bedinging betrokke te raak aan die vakbond openbaar. 107 Vakbonde sal hierdie reg veral uitoefen om 

inligting ten opsigte van die finansiele posisie van die boerdery vir gebruik by looneise te verkry. Vir 

landbouwerkgewers wat voorheen outokraties opgetree het, kan dit 'n groot aanpassing verg. 

Landbouwerkgewers sal egter nie verplig word om hul persoonlike finansies te openbaar nie, maar slegs 

die finansies van die boerdery as besigheid. 

Daar word nie van 'n werkgewer vereis om inligting openbaar te maak -

• wat regtens gepriviligeerd is nie108 

• wat by die openbaarmaking daarvan 'n wet of bevel van 'n geregshof sal oortree nie109 

• wat vertroulik is en indien dit openbaar gemaak word vir die werknemer of werkgewer 

aansienlike nadeel kan berokken nie110 of 

• wat private persoonlike inligting in verband met 'n werknemer is nie, tensy daardie werknemer 

toestem dat die inligting openbaar gemaak word. 111 

Die werkgewer moet skriftelik aan die vakbond kennis gee as enige inligting wat openbaar gemaak moet 

word, vertroulik is. 112 

'n Geskil oor watter inligting openbaar gemaak moet word, moet skriftelik na die kommissie verwys 

word. Die kommissie moet poog om die geskil deur versoening te besleg. 113 lndien dit onbesleg bly, 

kan enige party versoek dat dit deur arbitrasie besleg word. Voor geskilbeslegting moet die kommissie 

107 

108 

109 

Ito 

Ill 

112 

113 

Artikel 16(3). 

In Bogoshidiv Director for Serious Economic Offences 1996 (1) SA 785 (A) bet die hof daarop gewys dat 
slegs die vertroulike inligting wat aan 'n prokureur deur 'n klient verskaf is vir doeleindes van regsadvies, 
regtens gepriviligeerd is. 

Die Wet op Inkomstebelasting No 58 van 1962 bevat die plig tot geheimhouding. 

Sekere tipes inligting kan 'n werkgewer se reputasie skade berokken, of dit kan hom/haar in 'n swakker 
posisie teenoor kompeterende werkgewers stel. 

Indien die werkgewer sodanige inligting openbaar maak sonder die werknemer se toestemming, kan dit 
inbreuk maak op Iaasgenoemde se grondwetlike reg op privaatheid, wat deur artikel 4 van die grondwet 
gewaarborg word. 

Artikel 16(4). Onder die 1956-WAV was die bestuur in Atlas Diesel Engines (Pty) Ltdv National Union 
of Metalworkers of SA (1994) 15ILJ1247 (A) gewillig om inligting openbaar te maak op voorwaarde dat 
die vakbond dit nie openbaar maak nie, omdat die openbaarmaking tot finansiele verlies sou kon lei. 

Artikel 16(6). 
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besluit of die inligting waaroor die geskil gaan, relevant is. lndien die kommissaris wel bevind dat die 

inligting relevant is, moet die nadeel van openbaarmaking vir die werkgewer opgeweeg word teen die 

nadeel wat nie-openbaarmaking sal inhou vir die vakbondverteenwoordiger by die verrigting van sy /haar 

werksaamhede, 114 of die benadeling van die vermoe van die vakbond om doeltreffend by kollektiewe 

bedinging betrokke te raak. 

Hierdie afweging van belange temper die reg wat aan werkers verleen word en kan dien om die vrese 

van werkgewers met betrekking tot die openbaarmaking van inligting by te le. 

8 .2 Kollektiewe ooreenkomste 

'n Kollektiewe ooreenkoms word in artikel 213 omskryf as 'n skriftelike ooreenkoms oor bedinge en 

voorwaardes van diens of enige ander aangeleentheid van onderlinge belang, aangegaan deur een of 

meer geregistreerde vakbonde aan die een kant, en aan die ander kant -

• een of meer werkgewers 

• een of meer geregistreerde werkgewersorganisasies of 

• een of meer werkgewers en een of meer geregistreerde werkgewersorganisasies. 

In ooreenstemming met die Wet se beleid van self-regulering, word voorsiening gemaak vir die aangaan 

van bindende kollektiewe ooreenkomste, afdwingbaar deur arbitrasie eerder as deur kriminele of siviele 

howe. 

Kollektiewe ooreenkomste is bindend op partye, werknemers en werkgewers wat daarby betrokke is. 115 

Enige kollektiewe ooreenkoms moet voorsiening maak vir 'n prosedure om enige geskil wat ontstaan 

oor die interpretasie of toepassing van die kollektiewe ooreenkoms te besleg. Die prosedure moet 

voorsiening maak dat die geskil eers deur versoening en indien dit nie moontlik is nie, deur arbitrasie 

114 

115 

Hierdie bepaling verwys na die vakbondverteenwoordiger se reg om onder andere 'n vakbondlid byte staan 
by griewe- en dissiplinere verrigtinge en die monitering van die werkgewer se nakoming van sy/haar 
verpligtinge. 

Artikel 23. 
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besleg word. 116 Indien daar 'n geskil oor die interpretasie of toepassing van 'n kollektiewe ooreenkoms 

bestaan, kan enige party by die geskil dit skriftelik na die kommissie verwys indien daar nie 'n 

prosedure volgens subartikel 1 voorgeskryf is nie. 

Waar van toepassing, verander 'n kollektiewe ooreenkoms 'n dienskontrak tussen 'n werknemer en 

werkgewer wat albei deur 'n kollektiewe ooreenkoms gebind word. 117 Die Wet reel ook die sluiting en 

uitvoering van agentskapwerkplekooreenkomste en geslotegeledere- ooreenkomste. 118 

Kollektiewe ooreenkomste is 'n belangrike wyse waarop plaaswerkers hulle lewensomstandighede kan 

verbeter. Die sterk organiseringsregte wat aan vakbonde verleen word, sal plaaswerkers hopelik in staat 

stel om sodanige ooreenkomste te sluit om sodoende nader aan 'n menswaardige bestaan te beweeg. 'n 

Belangrike kwessie wat uitgemaak moet word, is of werkgewers en werknemers in die landbou uit die 

WAV kan kontrakteer deur 'n kollektiewe ooreenkoms te sluit dat werknemers nie mag staak nie. 

Aanvanklik is by NEOAR besluit dat die Wet op Landbou-arbeid wel as 'n kollektiewe ooreenkoms 

ingevolge die nuwe WA V beskou sou word. 119 Dit sou die effek he dat plaaswerkers geag word afstand 

te gedoen het van hulle reg om te staak. Die klousule is nie in die wet opgeneem nie. Enige sodanige 

ooreenkoms sal getoets moet word aan artikel 36 van die grondwet wat die beperking van grondwetlike 

regte reel. 120 

Die WAV maak voorsiening vir agentskapwerkplek-121 en geslotegeledere-ooreenkomste,122 wat 

omstrede is omdat dit op vryheid van assosiasie inbreuk maak. 123 

116 

117 

118 

119 

120 

121 

122 

123 

Artikel 24( 1). 

Artikel 23(3). 

Artikels 25 en 26. 

Klousule 203 'Draft Negotiating Document in the Form ofa Labour Relations Bill' Staatskoerant No 16259 
(I 0 Februarie 1995). 

Vir 'n bespreking van die kwessie sien par 5.10 van die hoofstuk oor die Wet op Landbou-arbeid. 

Artikel 25. Sien A A Landman 'No free ride: The agency shop in South Africa' (1996) 6 (1) CLL 3; T 
Madima 'The Agency Shop' (1995) 9 (4) EL 88. 

Artikel 26. 

JC Albertyn 'Freedom of Association and the Closed Shop' (1989) 10 JLJ981. 
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9. STATUTeRE BEDINGINGSLIGGAME 

9 .1 Sentrale bedinging 

Weens die politieke geskiedenis van Suid-Afrika het vakbonde 'n sterk rol gespeel om 'n regverdiger 

maatskaplike en politieke bestel teweeg te bring.124 Die klem op kollektiewe bedinging is 'n uitvloeisel 

van hierdie rol. Terwyl die invloed van vakbonde wereldwyd aan die afneem is, word daar hoe prioriteit 

aan kollektiewe bedinging in die Suid-Afrikaanse WA V gegee. Dit is nie noodwendig 'n stap in die 

verkeerde rigting nie. Brown 125 toon aan dat daar by firmas in Brittanje waar vakbondorganisering sterk 

is, beter opleiding, werksekuriteit, griewe-prosedure en veiligheidsreelings bestaan. Die afwesigheid van 

kollektiewe bedinging in Britse firmas lei volgens horn oor die algemeen tot uitbuiting. 

Partye is nooit ingevolge die 1956-WA V gedwing om van die statutere kollektiewe bedingingstrukture, 

naamlik nywerheidsrade gebruik te maak nie, behalwe wanneer partye aan 'n wettige stakingsaksie wou 

deelneem. Gedurende onderhandelings oor die nuwe WA V, het vakbonde, gelei deur COSA TU, sterk 

aangedring op sentrale bedinging. 126 In die nuwe WA V word daar egter by die beginsel van voluntarisme 

gebly en word sterk organiseringsregte eerder aan vakbonde gegee om kollektiewe bedinging te 

fasiliteer. 127 As kompromis is 'n mate van verpligte bedinging met betrekking tot die oprigting van 

statutere rade ingestel. 

Bedingingsrade het nou die plek van nywerheidsrade onder die 1956-W AV ingeneem met die groot verskil 

124 

125 

126 

127 

Swart persone bet tot 1994 geen stemreg gehad nie, maar is mi aanvaarding van die voorstelle van die 
Wiehahn-kommissie van 1979 by die WA V ingesluit en kon kollektief beding en wettig staak. Swart 
persone bet vakbonde gebruik om hulle gebrek aan politieke seggenskap te oorkom. 

W Brown 'Bargaining at Industry Level and the Pressure to Decentralize' (1995) 16 ILJ979 op 989. 

Argumente ten gunste van sentrale bedinging Iui dat daar op die manier meer effektiewe gebruik gemaak 
kan word van fondse en ervare onderhandelaars sodat kollektiewe ooreenkomste van 'n beter gehalte met 
'n kleiner moontlikheid van Iitigasie gesluit kan word (J Baskin 'The need for centralised (but flexible) 
bargaining' (1995) 19 SALB 49.) Werkgewers was in die algemeen gekant teen sentrale bedinging. Redes 
wat aangevoer is, is dat ekonomiese groei benadeel sal word omdat Ione wat te hoog vir klein firmas is, 
vasgestel kan word en dat die hoofrolspelers op ondememersvlak nie die geleentheid sal kry om te beding 
nie. Die gebrek aan soepelheid wat meegebring word deur die ignorering van verskille op streeks- en 
ondememersvlak is ook as 'n nadeel van sentrale bedinging gesien, veral vir klein- en medium-grootte 
ondememings (Ddu ToitD Woolfrey J Murphy S Godfrey D Bosch S Christie The Labour Relations Act 
of 1995 (1996) 22 ev. 

Sien byvoorbeeld artikels 13, 15 en 16. 
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<lat nywerheidsrade opgerig kon word deur een werkgewer in samewerking met een of meer vakbonde. 

Bedingingsrade kan slegs deur een of meer vakbonde in samewerking met een of meer 

werkgewersorganisasies opgerig word. Die aansoeker moet voldoende verteenwoordigend wees ten 

opsigte van die sektor en gebied128 ten opsigte waarvan die aansoek gedoen is. 129 

9. 2 Bevoegdhede van bedingingsrade 

Die bevoegdhede van 'n bedingingsraad word in artikel 28 uiteengesit en sluit die volgende in: 

• om kollektiewe ooreekomste te sluit en af te dwing 

• om arbeidsgeskille te voorkom en te besleg 

• om opleidings- en onderwysskemas te bevorder en in te stel 

• om fondse met maatskaplike voordele soos pensioen- en siekefondse te stig en te administreer 

• om voorstelle oor beleid en wetgewing uit te werk en te ontwikkel vir voorlegging aan NEOAR 

of 'n antler toepaslike forum 

• om deur kollektiewe ooreenkoms te bepaal watter vraagstukke by stakings en uitsluitings nie in 

geskil mag wees nie en 

• om aan werkplekforums bykomende aangeleenthede vir oorlegpleging op te dra. 

Laasgenoemde twee funksies kan kontroversieel wees omdat die werknemers se reg om te staak daardeur 

beperk kan word en ooreenkomste van bedingingsrade na nie-partye uitgebrei kan word. Werkgewers kan 

deur 'n bedingingsraad waarin hulle nie verteenwoordig is nie, verplig word om met 'n werkplekforum 

te onderhandel oor aangeleenthede wat nie in artikel 84 as sake waaroor oorleg gepleeg moet word, 

genoem word nie. Aangesien bedingingsrade slegs tot stand sal kom in sektore waar 'n groot persentasie 

werkers deur vakbonde verteenwoordig word, behoort bedingingsrade nie binne die afsienbare toekoms 

in die landbousektor tot stand te kom nie. 

128 

129 

Geskille oor die atbakening tussen sektore en gebiede kan vir vasstelling na die kommissie verwys word. 
(Artikel 62(1 )). Die vraag of die werkgewer en werknemers in 'n spesifieke industrie werksaam is, word 
deur die aard van die ondememing bepaal. lndien beslis word dat 'n werkgewer in 'n sekere industrie 
werksaam is, is al die werknemers van die werkgewer in daardie industrie werksaam. (Chemical Workers 
Industrial Union & Others v Smith & Nephew Limited [1997] 9 BLLR 1240 (KVBA). 

Artikel 29(4)(c). 
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9 .3 Statutere rade 

Die bepalings met betrekking tot statutere rade in die WA V het sy oorsprong in die aandrang van 

vakbonde op verpligte sentrale bedinging by die debattering van die nuwe WA V by NEOAR. 130 Soos 

reeds hierbo by organiseringsregte gese is, het die wetgewer nie 'n plig tot kollektiewe bedinging opgele 

nie, maar die beginsel van kollektiewe bedinging onderskryf deur 'n wye reeks organiseringsregte te 

verleen. Die enigste area in die wet waar daar tekens van verpligte kollektiewe bedinging is, is by die 

oprigting van statutere rade. Aangesien daar 'n groter moontlikheid is dat statutere rade in plaas van 

bedingingsrade in die landbousektor ingestel kan word 131 word statutere rade in meer detail as 

bedingingsrade bespreek. 

Vir die oprigting van statutere rade word vereis dat verteenwoordigende vakbonde of verteenwoordigende 

werkgewersverenigings by die registrateur aansoek doen vir die oprigting van 'n statutere raad vir 'n sektor 

en gebied waarvoor daar geen raad opgerig is nie. 132 

'n Vakbond, of twee of meer vakbonde wat gesamentlik optree, sal as verteenwoordigend beskou word 

indien hulle geregistreer is en hulle lede ten minste 30% van die werknemers in 'n sektor en gebied 

uitmaak. 133 Indien die registrateur oortuig is daarvan dat daar aan die vereistes vir die oprigting van 'n 

statutere raad 134 deur die aansoekers voldoen is, moet die registrateur deur middel van kennisgewing in die 

Staatskoerant die statutere raad vir 'n bepaalde sektor en gebied instel. 

Die kennisgewing moet 'n uitnodiging aan geregistreerde vakbonde en geregistreerde 

werkgewersorganisasies in die sektor en gebied rig om die vergadering byte woon. 'n Vergadering moet 

gehou word onder voorsitterskap van 'n kommissaris wat partye moet help om 'n ooreenkoms oor 

130 

131 

132 

133 

134 

P le Roux 'Statutory Councils: their powers and functions' (1996) 5 (7) CLL 63. 

'n Vakbond hoef slegs aan te toon dat dit 30% van die werkers in 'n sektor en 'n gebied verteenwoordig vir 
die oprigting van 'n statutere raad, sodat daar we! 'n kans is dat statutere rade vir die landbousektor waar 'n 
Jae persentasie werkers aan vakbonde behoort ingestel kan word. 

Artikel 39(2). 

Artikel 39(1). 

Die vereistes is dieselfde vir 'n bedingingsraad en word in artikel 29 uiteengesit. 
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lidmaatskap en die konstitusie van die raad te sluit. 135 

'n Element van 'n verpligting om te beding, tree by die proses in, omdat vereis word dat die kommissaris 

aparte vergaderings met vakbonde aan die een kant en werkgewersorganisasies aan die ander kant moet 

hou ten einde 'n ooreenkoms te fasiliteer. 136 Indien geen ooreenkoms gesluit word oor wie die partye by 

die statutere raad moet wees nie, moet die Minister die aansoeker en enige ander geregistreerde vakbond 

vir die sektor en gebied as partye by die raad toelaat, met inagneming van die hoofoogmerke van die wet, 

die verskeidenheid geregistreerde vakbonde en werkgewersorganisasies in die sektor en gebied en die 

beginsel van proporsionele verteenwoordiging. 137 Dieselfde geld rnutatis rnutandis indien die aansoeker 

'n werkgewersorganisasie is. Die Minister moet een heflte van die verteenwoordigers aan die vakbonde 

en een helfte aan werkgewersorganisasies toewys. 138 Toewysing van verteenwoordigers tussen 

werkgewersorganisasies moet deur die Minister gedoen word op die grondslag van proporsionele 

verteenwoordiging met inagneming van die belange van klein en medium-grootte ondememings. 139 Indien 

die aansoeker 'n vakbond is en daar geen geregistreerde werkgewersorganisasie is nie, kan die Minister 

geskikte persone aanstel. 140 

Statutere rade kan geskilbeslegtingswerksaamhede verrig, opleidings- en onderwyskemas bevorder en 

instel en skemas en fondse met betrekking tot pensioenvoorsorg, mediese hulp, siektebetalings, vakansie, 

werkloosheid en opleiding instel en administreer. 141 Om aan hierdie aangeleenthede uitvoering te gee kan 

die statutere raad kollektiewe ooreenkomste sluit. 

Statutere rade kan nie oor lone of minimum diensvoorwaardes beding, of kollektiewe ooreenkomste oor 

135 

136 

137 

138 

139 

140 

141 

Artikel 40(1), (2) en (3). 

Artikel 4 I (I). Vetdruk bygevoeg. 

Artikel 40(5). Vetdruk bygevoeg. 

Artikel 41(3) en (4). 

Artikel 41(5). Die Wet bevat geen omskrywing van die maatstawwe vir klein- en medium-grootte 
ondememings nie. 

Artikel 4 I ( 6) en (7). Indien die aansoeker 'n werkgewersorganisasie is en daar geen geregistreerde vakbond 
is nie, kan die Minister geskikte persone uit werknemersgeledere aanstel. 

Artikel 43(1) saamgelees met artikel 51. 
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hierdie aangeleenthede afdwing nie. 142 Artikel 43(2) bepaal egter dat die statutere raad ingevolge sy 

konstitusie kan instem om enige van die werksaamhede van 'n bedingingsraad te verrig. Ingevolge so 'n 

instemming kan statutere rade dan ook funksies soos die voorkoming en beslegting van arbeidsgeskille 

verrig, kollektiewe ooreenkomste afdwing, voorstelle met betrekking tot beleid aan NEOAR voorle, aan 

werkplekforums bykomende aangeleenthede vir oorlegpleging opdra en die aangeleenthede waaroor nie 

gestaak en uitgesluit kan word nie bepaal. 143 Landbouwerkgewers sou na aanleiding van hierdie artikel 

kon poog om ooreenkomste te sluit dat daar nie gedurende sekere tye soos byvoorbeeld oestye gestaak 

word nie. 

Verskeie faktore het tot gevolg dat statutere rade nie beantwoord aan die verwagtings van vakbonde met 

betrekking tot sentrale bedinging nie. 144 Die vereiste van 30% verteenwoordiging is hoog as dit vir 

landswye sektore vereis word. Die streng verteenwoordigingsvereistes vir die uitbreiding van 

ooreenkomste na nie-partye145 sal ook 'n demper plaas op pogings om 'n statutere raad op te rig. Daar kan 

ook probleme ontstaan met die afbakening van sektore waarvoor vakbonde statutere rade wil instel 

Hierdie probleme sal waarskynlik ook tot gevolg he dat statutere rade nie onmiddellik vir die landbou 

ingestel sal word nie, alhoewel die instelling daarvan 'n groter moontlikheid as die instelling van 

bedingingsrade is. 

9 .4 Bedingingsrade, statutere rade en die landbousektor 

Geen nywerheidsrade het in die landbousektor by inwerkingtreding van die nuwe WA V bestaan nie, sodat 

142 

143 

144 

145 

Artikel 43. Die beperkte bevoegdhede van statutere rade kan oorkom word deur aanbevelings van die 
Kommissie vir Diensvoorwaardes oor die aangeleenthede aan die Direkteur-generaal van Arbeid. Op grond 
van die aanbevelings kan die Minister sektorale vasstellings maak. Die Kommissie vir Diensvoorwaardes 
sal kragtens die Wet op Basiese Diensvoorwaardes No 75 van 1997 ingestel word en bestaan uit drie persone 
wat kundig is aangaande die arbeidsmark en diensvoorwaardes met inbegrip van die diensvoorwaardes van 
weerlose en ongeorganiseerde werkers asook 'n stemgeregtigde lid van NEOAR wat benoem word om 
georganiseerdearbeid te verteenwoordig en 'n stemgeregtigde lid van NEOAR wat georganiseerde besigheid 
verteenwoordig. (Artikel 60 van die 1997-WBDV). Vetdruk bygevoeg. 

Sien artikel 28 wat handel oor die bevoegdhede en werksaamhede van 'n bedingingsraad. 

P le Roux 'Statutory Councils: their powers and functions' (1996) 5 (7) CLL 66. 

Artikel 32(3) vereis onder andere dat die meerderheid van die werknemers wat binne die uitgebreide 
kollektiewe ooreenkoms sal val, lede is van die vakbonde wat partye by die bedingingsraad is en dat die 
werkgewersorganisasies wat partye by die bedingingsraad is werk verskaf aan die meerderheid van 
werknemers wat binne die bestek van die uitgebreide ooreenkoms sal val. 
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daar ook nie kits-bedingingsrade was nie. 146 V akbonde is nie sterk georganiseer in die landbousektor nie, 

wat beteken dat die inisiatief wat vanaf vakbond-kant vir die instelling van bedingingsrade moet kom, nie 

binne die afsienbare toekoms in die landbousektor sal voorkom nie. Die instelling van statutere rade is wel 

'n moontlikheid, omdat 'n vakbond slegs 30% van die werkers as lede benodig om 'n statutere raad in te 

stel. By die instelling van statutere rade is weggedoen met die vereiste vir voldoende 

verteenwoordigendheid wat by die instelling van bedingingsrade vereis word. 'n V akbond of 

werkgewersorganisasie kan nou as't ware 'verpligte kollektiewe bedinging' bewerkstellig deur van die 

meganismes in die Wet wat hierbo bespreek is, gebruik te maak. Die vereiste van 30% verteenwoordiging 

sal egter wel vir kleiner vakbonde 'n probleem inhou en ook vir groter vakbonde indien 'n landwye 

statutere raad ingestel word. 

Onder die Wet op Landbou-arbeid kon 'n party 'n geskil in die landbousektor wat gegaan het oor 'n 

onbillike arbeidspraktyk, direk na die landbou-arbeidshof verwys, sonder om dit eers na 'n nywerheidsraad 

te verwys. 147 Die nuwe WA V bepaal dat geskille oor onbillike arbeidspraktyke na 'n bedingingsraad of 

statutere raad verwys moet word. Indien daar geen raad is nie, word die geskil wel na die kommissie 

verwys. 148 Geskille in die landbousektor sal vir die afsienbare toekoms deur die kommissie hanteer word 

omdat daar nog geen rade vir die landbou ingestel is nie. 

Die bepaling dat voorsiening gemaak moet word vir verteenwoordiging van klein en medium-grootte 

ondememings149 in die konstitusie van 'n bedingingsraad 150 en dat die konstitusie ook voorsiening moet 

146 

147 

148 

149 

150 

Bylae 7 item 7 maak daarvoor voorsiening dat bestaande nywerbeidsrade by inwerkingtreding van die wet 
geag word bedingingsrade te wees. 

Artikel 17E(3). Geskille in ander sektore moes eers na 'n nywerbeids- of versoeningsraad verwys word 
voordat die nywerbeidsbof daaroor kon uitsluitsel gee. 

Bylae 7 item 3. 

Daar word geen aanduiding in die Wet gegee wat die maatstaf is om die grootte van 'n onderneming te 
bepaal nie. Aangesien dit bier om arbeidsverboudinge gaan, sal die aantal werknemers werksaam in 'n 
onderneming eerder as enige ander maatstaf waarskynlik aangewend word. Dit los egter nog nie die 
probleem op van boeveel werknemers 'n onderneming in die kategorie van klein of medium ondememings 
sal laat val nie. Volgens die jongste landbousensus, Suid Afrika. Census of Agriculture 1993 Pretoria: 
Sentrale Statistiekdiens (1998) 6 is daar slegs I 269 van die 57 980 plase in Suid-Afrika wat meer as 100 
werknemers in diens bet. Indien I 00 plaaswerkers as die kriterium vir 'n groot landbou onderneming 
geneem word, sal die oorgrote meerderbeid van plase in Suid-Afrika as klein- en medium-grootte 
ondernemings beskou word. 

Artikel 30(1)(b). 
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maak vir die vrystelling van kollektiewe ooreenkomste,151 behoort vrese van landbouwerkgewers vir 

sektorale bedinging aan bande te le. Die manier waarop voorsiening gemaak moet word is egter nie 

uitgespel nie, sodat beskerming van kleiner ondememings sal afhang van hoe hierdie bepaling in die 

praktyk gei"nterpreteer en toegepas word. 

Die WA V skryf nie vlakke van bedinging voor nie. Aangesien daar nie vakbonde vir plaaswerkers is wat 

die fondse en mannekrag het om met 'n verskeidenheid werkgewers in onderhandelings betrokke te raak 

nie, sou dit voordelig wees om bedingings- en statutere rade op te rig om 'n wye gebied met een 

onderhandelingssessie te dek. Dit sou 'n doeltreffende benutting van fondse en mannekrag meebring. 

Onderhandelaars met ondervinding sou dan plaaswerkers se sake namens hulle kan hanteer. Die vereiste 

303 verteenwoordiging sou egter makliker haalbaar wees indien 'n statutere raad vir 'n kleiner gebied 

en subsektor, soos byvoorbeeld die koringbedryf in die Wes-Kaap opgerig word. 

Aangesien 'n statutere raad op inisiatief van 'n werkgewersorganisasie ingestel kan word sonder dat daar 

'n geregistreerde vakbond is, kan werkgewersorganisasies in die landbou wat dit emstig bedoel met 

'selfregering' dalk kies om hierdie roete te volg. Die voordele is dat geskilbeslegting deur 'n raad met 

kennis van die sektor hanteer kan word waar geskille andersins deur die Kommissie vir V ersoening, 

Bemiddeling en Arbitrasie besleg moet word. Kollektiewe ooreenkomste met betrekking tot lone deur 

partye in 'n sektor bied voordele bo sektorale vasstellings deur die Kommissie vir Diensvoorwaardes wat 

kragtens die Wet op Basiese Diensvoorwaardes ingestel is en namens partye besluit oor diensvoorwaardes 

wat vir partye sal geld. 152 

10. STAKINGS EN UITSLUITINGS 

'n Werkgewer kon 'n werknemer wat staak ingevolge die gemenereg op grond van kontrakbreuk 

ontslaan. 153 Onder die ou WA V kon ontslag op grond van 'n staking onder sekere omstandighede 'n 

onbillike arbeidspraktyk uitmaak, 154 maar werknemers het geen reg gehad om te staak nie. 

151 

152 

153 

154 

Artikel 30(1 )(k). 

Sien hoofstuk 8 van Wet 75 van 1997. 

R v Smit 1955 (1) SA 239 (K). 

Sasol Industries (Pty) Ltd & Another v SA Chemical Workers Union (1990) 11 /LJ 1010 (AAH) op 1020 
bevat 'n oorsig van die hof se benadering. Die magdom maatstawwe wat deur die nywerheidshof in 
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Die nuwe WA V verander die gemeenregtelike posisie en verleen aan elke werknemer die reg om te 

staak. 155 Die reg is in ooreenstemming met IAO-standaarde156 en die grondwet. 157 Die grondwet 

verleen nie 'n reg om uit te sluit nie, trouens dit verwys glad nie na die werkgewer se aanwending van 

'n uitsluiting nie. 158 Die WAV bepaal slegs in artikel 64 dat elke wetgewer uitsluiting kan aanwend. 

'n Persoon pleeg nie 'n delik of kontrakbreuk deur deel te neem aan 'n beskermde staking of uitsluiting 

of enige gedrag gemik op ofter bevordering van 'n beskermde staking of uitsluiting nie. 159 

Plaaswerkers kan danksy die nuwe WA V vir die eerste keer aan 'n wettige staking deelneem sonder 

vrees vir ontslag. 1
(J() Selfs die Wet op Landbou-arbeid161 wat plaaswerkers vir die eerste keer ingesluit 

het onder 'n wet op arbeidsverhoudinge, het plaaswerkers verbied om te staak en verpligte arbitrasie van 

toepassing gemaak op geskille in die landbousektor. 

'Werk' word in die definisie van 'n staking wyd omskryf en sluit ook oortydwerk in, afgesien daarvan 

155 

156 

157 

158 

159 

160 

161 

aanmerking geneem is, was verwarrend en is nie altyd konsekwent toegepas nie. (P le Roux & A van 
Niekerk The South African Law of Urifair Dismissal Kenwyn: Juta (1994) 293 ev. Die legitimiteit van die 
staking het klaarblyklik die meeste gewig gedra by die vraag of 'n staking 'n onbillike arbeidspraktyk 
uitmaak. Faktore soos die wettigheid van die staking, of onderhandelinge in goeie trou plaasgevind het, die 
rede vir die staking (wat die aard van werkers se eise insluit) en of die staking vreedsaam plaasgevind het 
is faktore wat ook in aanmerking geneem is. Selfs indien die staking ontslag geregverdig het, kon die wyse 
waarop die werkgewer die ontslag uitgevoer het, steeds onbillik wees. (Barney Jordaan & Alan Rycroft 
Handleiding tot die Suid-Afrikaanse Arbeidsreg (1994) 227. 

Artikel 64. "n Staking word in artikel 213 van die WA Vas volg omskryf: 
die gedeeltelike of volkome gesamentlike weiering om te werk, of die vertraging ofbelemmering van werk, 
deur persone wat in diens is of was van dieselfde werkgewer ofverskillende werkgewers met die oog op die 
regstelling van 'n grief of die beslegting van 'n geskil rakende enige aangeleentheid van onderlinge belang 
tussen werkgewer en werknemer, en sluit elke verwysing na 'werk' in hierdie omskrywing oortydwerk in, 
ongeag of dit vrywillig of verpligtend is. 

Sien die bespreking van vryheid van assosiasie in hoofstuk 8C hieronder. 

Artikel 23(2) van Wet 108 van 1996 verleen ook aan werknemers die reg om te staak. 

Die konstitusionele hof het by die eerste sertifisering van die finale grondwet beslis dat die feit dat 
werknemers die reg het om te staak en werkgewers nie die reg tot uitsluiting het nie, geregverdig is, omdat 
werkgewers in 'n sterker posisie as werknemers verkeer weens hul bevoegdheid om werkers te ontslaan, 
gebruik te maak van vervangingsarbeid, die eensydige verandering van diensvoorwaardes en uitsluiting van 
werkers. Die reg om te staak en die reg om uit te sluit is nie deur die hof as ekwivalent beskou .nie. (Jn re: 
Certification of the constitution of the republic of South Africa, 1996 1996 (IO) BLLR 1253 (KH) op 1284. 

Artikel 67(2). 

Die werkgewer kan stakers egter nog altyd weens wangedrag of operasionele vereistes ontslaan indien die 
vereistes wat in die WA V vir sodanige ontslag gestel word, nagekom word. 

Wet 147 van 1993. 



431 

of dit vrywillig of verpligtend is. Die wet definieer 'werk' vir doeleindes van 'n staking nou wyer as 

wat die bowe bereid was om by interpretasie van die ou wet te doen. Die bowe bet voorheen slegs die 

stopsetting van verpligte oortydwerk as 'n staking gesien. 162 

Vir 'n beskermde sekondere staking word daar nie vereis dat die doel van die staking moontlik 

bereikbaar moet wees soos wat onder die 1956-W AV deur die nywerheidshof vereis is nie. 163 Cooper 

is van mening dat die wetgewer simpatiestakings juis nie eng omskryf bet nie om die afweging van die 

belange van werkgewers en werknemers aan die arbeidshof oor te laat. 164 

Die definisie van uitsluiting165 is enger as onder die ou WA V. Die werkgewer het nie 'nreg om uit te 

sluit nie. Die werkgewer het ook nie die verskeidenheid van beskermde industriele aksies soos simpatie

stakings, betooglinievorming en protesoptrede, wat vir werkers beskikbaar is nie. 166 Vir 

landbouwerkgewers kan dit groter probleme as vir ander werkgewers inhou om werknemers uit te sluit, 

omdat die werkplek en woonplek op 'n plaas dikwels nie geskei is nie. 

Werkers in die landbousektor is nie goed georganiseerd nie en sal op baie plase waarskynlik nie hulle 

eise kan afdwing deur te staak nie. lndien stakings wel plaasvind, kan werkgewers egter aansienlike 

verliese lei, veral tydens planttyd, oestyd en by kuiken- en melkboerdery (om maar enkele voorbeelde 

te noem), waar konstante sorg nodig is. Boere sal stakende werkers in so 'n geval weens 

162 

163 

164 

165 

166 

SA Breweries Ltd v Food and Allied Workers Union and Others (1989) IO ILJ 844 (A). In Kgasago & 
Others v Meat 'n More Spaza [ 1998] 1 BLLR 69 (AH) is die weiering om oortyd te werk wat vroeer as 'n 
reel gedoen is, as 'n staking beskou. 

Barlows Manufacturing Co Ltd v Metal and Allied Workers Union ( 1990) 11 IL! 35 (T)). 

C Cooper 'Sympathy Strikes' (1995) 16 IL! 759. 

'n Uitsluiting word in artikel 213 as volg gedefinieer: 
die uitsluiting deur 'n werkgewer van werknemers uit die werkplek met die doe! om die werknemers te 
verplig om 'n eis ten opsigte van enige aangeleentheid van onderlinge belang tussen werkgewer en 
werknemer te aanvaar, ongeag of die werkgewer in die loop van of vir die doeleindes van daardie uitsluiting 

die dienskontrakte met daardie werknemers verbreek. 
Die nuwe definisie maak slegs voorsiening daarvoor dat werknemers fisies uit die werkplek gesluit word, 
terwyl die vorige definisie ook die stopsetting van die besigheid of die versuim om werk te verskaf, die 
beeindiging van werknemers se dienskontrak en 'n weiering om werknemers weer aan te stel, ingesluit het. 

Dit regverdig moontlik die siening dat die WA V slegs aan werkgewers die vryheid verleen om uit te sluit, 
wat geen verpligting op die staat plaas om hierdie aksie te beskerm nie. (Martin Brassey 'Labour Relations 
under the new South African Constitution' (1994) 10 SAJHR 179 op 192. 
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bedryfsvereistes167 kan ontslaan. Om te beantwoord aan die wet se vereistes met betrekking tot ontslag 

weens bedryfsvereistes, kan baie tyd in beslag neem omdat daar oorleg gepleeg moet word. 168 Waar 

daar onmiddellik aan diere en gesaaides aandag gegee moet word sal ontslag weens bedryfsvereistes te 

omslagtig wees om verligting te bring. In so 'n geval sou dit vir die boer 'n beter oplossing bied om 

werkers uit te sluit in reaksie op 'n staking en om dan van vervangingsarbeid gebruik te maak. 169 

10.1 Vereistes vir 'n beskermde staking en uitsluiting 

Vir 'n beskermde staking en uitsluiting word vereis dat die geskil eers na 'n raad ('n statutere raad of 

'n bedingingsraad) of na die kommissie verwys word. 170 Die staking ofuitsluiting kan 'n aanvang neem 

nadat 'n sertifikaat uitgereik is waarin verklaar word dat die geskil onbesleg bly171 en die vereiste 

kennisgewing gegee is. 

By 'n beoogde staking moet daar ten minste 48 uur voor die tyd aan die werkgewer kennis gegee word, 

en by 'n beoogde uitsluiting moet daar ten minste 48 uur kennis aan die betrokke vakbond gegee 

word. 172 

Die vereistes is nie van toepassing as die geskil deur 'n raad, waarvan partye by die geskil lede is, 

ooreenkomstig die raad se konstitusie gehanteer is nie en ook nie as die staking in ooreenstemming is 

met prosedures wat in 'n kollektiewe ooreenkoms vervat is nie. 173 Die werkers hoef ook nie die 

voorgeskrewe prosedures na te kom as hulle staak in reaksie op 'n onbeskermde uitsluiting nie. Die 

167 

168 

169 

170 

171 

172 

173 

Bedryfsvereistes word in die wet gedefinieer as vereistes gegrond op die ekonomiese, tegnologiese, 
strukturele of soortgelyke behoeftes van 'n werkgewer ( artikel 213 ). 

Artikel 189. 

Artikel 76(1 )(b ). Die Wet gee nie 'n definisie van vervangingsarbeid nie, maar bepaal dat 'n werkgewernie 
'n persoon in <liens mag neem met die doel om werk te verrig van enige werknemer wat uitgesluit is nie, 
tensy die uitsluiting 'n reaksie op 'n staking plaasvind. In Mbaru & Others v Snacktique (Pty) Ltd [1997] 
6 BLLR 767 is bevind dat 'n uitsluiting in reaksie op 'n onbeskermende staking 'n beskermde uitsluiting is 
en dat die werkgewer van vervangingsarbeid gebruik kan maak. 

Artikel 64(l)(a). 

Artikel 64(l)(a)(ii). 

Artikel 64(l)(b) en (c). 

Artikel 64(l)(c). 
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werkgewer hoef ook nie prosedures deur die wet voorgeskryf na te kom indien die uitsluiting in reaksie 

op 'n onbeskermde staking plaasvind nie. 174 

Die arbeidshof kan 'n interdik teen 'n staking of uitsluiting uitreik indien daar nie aan die bepalings van 

die wet voldoen is nie175 en ook betaling gelas vir verliese wat gely is weens 'n onbeskerrnde staking. 176 

'n Stemming onder vakbondlede is nou nie meer nodig vir 'n beskermde staking nie. In die verlede is 

baie stakings as onwettig gesien omdat daar een of antler forrnaliteit met die stemmery was wat nie 

nagekom is nie. 177 

'n Vakbond word verplig om in sy grondwet voorsiening te maak vir 'n stemming per stembrief onder 

sy lede ten opsigte van wie die vakbond van voomemens is om 'n staking uit te roep. 178 Die enigste 

effek as 'n stemming nie gehou word nie is suiwer intern. Lede wat nie aan die staking deelgeneem het 

nie, kan nie deur die vakbond gedissiplineer word nie en hulle lidmaatskap kan ook nie beeindig word 

indien geen stemming gehou is nie, of indien die meeste van die lede wat gestem het nie ten gunste van 

die staking was nie. 179 

10.2 Die effek van beskermde stakings en uitsluitings 

Artikel 67 bepaal dat 'n staking of uitsluiting of gedrag wat daarop gemik is om die staking of uitsluiting 

te bevorder en wat voldoen aan die vereistes van die wet die effek het dat 'n persoon nie kontrakbreuk of 

'n delik pleeg deur daaraan deel te neem nie. Wanneer die vereistes vir 'n wettige staking wat in die wet 

174 

175 

176 

177 

178 

179 

Artikel 64(3). 

Artikel 68(1)(a). In Mutual Construction Company (Pty) Ltdv Federated Mining Unions [1997) 11 BLLR 
1470 (AH) is 'n interdik teen 'n onbeskermde staking uitgereik. Die hofhet ook 'n kostebevel teen die 
vakbond gemaak om die applikante te vergoed vir kostes wat aangegaan is om die aansoek vir kostes te 
opponeer, maar ook om te bevestig dat onbeskermde stakings teen die beleid van die nuwe WA V is. 

Artikel 68(1 )(b ). Die hof moet pogings wat aangewend is om aan die wetlike vereistes te voldoen in ag 
neem, asook faktore soos die belange van kollektiewe bedinging, die duur van die staking en die finansiele 
posisie van die werkgewer. 

Shamina Saley & Paul Benjamin 'The Context of the ILO Fact Finding and Conciliation Commission Report 
on South Africa' (1992) 13 ILJ737. 

Artikel 95(5)(p). 

Artikel 95(5)(q). 
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gestel word, nagekom word, is <lit 'n beskermde staking en geniet stakers dus beskerming teen afdanking 

en eise om skadevergoeding. 

Stakers wat deelneem aan so 'n beskermde staking sal slegs afgedank kan word vir wangedrag180 tydens 

die staking sowel as vir bedryfsvereistes wat weens die staking ontstaan het. 181 Vir so 'n afdanking, hetsy 

vir wangedrag of bedryfsvereistes, sal die korrekte prosedure soos deur die wet vereis vir individuele 

ontslag, gevolg moet word. 182 'n Werkgewer is nie verplig om 'n staker te besoldig vir dienste wat nie 

tydens 'n beskermde staking of uitsluiting gelewer is nie. Waar in natura-vergoeding deel van die 

werknemer se loon uitmaak, kan die werknemer versoek <lat die werkgewer <lit steeds verskaf en die 

werkgewer is dan verplig om <lit te doen. Die werkgewer kan na die staking die kostes weer by wyse van 

'n siviele geding in die arbeidshof verhaal. 183 Praktiese probleme wat hierdie remedie sal oplewer, kan 

veroorsaak <lat <lit in 'n lee troos vir die werkgewer is. 

180 

181 

182 

183 

Artikel 67( I). Die nuwe WA V onderskryf die uitspraak in Black Allied Workers Union & Others v Prestige 
Hotels CC t/a Blue Water Hotel (1993) 14 IL/963 (AAH), waar die hofbevind het dat deelname aan 'n 
wettige staking nie wangedrag is nie, omdat so 'n beskouing kollektiewe bedinging, 'n proses waarin 
stakings 'n belangrike rol speel, sou ondermyn. In National Union of Metalworkers of SA v Vetsak Co
operative Ltd and Others (1996) 6 BLLR 697 (A) is die feit dat stakers geweier het om afte sien van hul 
eise, ten spyte daarvan dat hulle bewus daarvan was dat die werkgewer nie hul eise kon bekostig nie, as 
genoegsame rede vir die beeindiging van hulle dienste gesien. (Sien 'n bespreking van die saak in H 
Fabricius 'The Dismissal of Strikers: A New Value Judgment?' (1996) 17 (4) IL! 611). 

Hierdie bepaling sou 'n instrument kon wees in die hand van boere wie se ondememings weens die 
gevoeligheid daarvan die ontslag van stakers om ekonomiese redes gouer sal regverdig as in ander sektore. 
In die Blue Water Hotel-saak het die hof ontslag weens bedryfsvereistes tydens 'n staking as billik beskou 
as daar 'irreparable economic hardship' vir die werkgewer uit die staking voortgevloei het. In National 
Union of Mineworkers v Black Mountain Mineral Development Co (Pty) Ltd ( 1994) 15 IL! 1005 (AAH) het 
die hof die toets as 'a likelihood of substantial economic loss' geformuleer, omdat die toets in die Blue Water 
Hotel-saak sou kon inhou dat daar eers onherstelbare skade moes plaasvind voordat stakers billik ontslaan 
sou kon word. In National Union of Metal Workers of South Africa v Boart MSA (Pty) Ltd(1995) 16 IL! 
1469 (AAH) het die hof gese dat 'n universele toets nie neergele behoort te word nie omdat die hof alle 
relevante faktore in aanmerking behoort te neem. Die benadering is ook gevolg deur die Hoe Hof van Appel 
wat in National Union of Mineworkers v Black Mountain Development Co (Pty) Ltd [1997] 4 BLLR 355 (A) 
beslis dat die ontslag van wettige stakers billik was omdat daar geen vooruitsig was dat 'n ooreenkoms 
bereik sou word nie en geen voorsienbare moontlikheid was dat die staking binne 'n redelike tyd beeindig 
sou word nie. Die voortsetting van produksieprosesse is in gevaar gestel na 25 dae van staking. Alhoewel 
hierdie uitsprake onder die 1956-W AV gel ewer is, kan dit nog steeds van waarde wees om te beslis op watter 
stadium die werkgewer wettige stakers ooreenkomstig die 1995-W AV weens bedryfsvereistes kan ontslaan. 

In South African Chemical Workers' Union & Others v Afrox Limited [1998] 2 BLLR 171 (NH) het die 
werkgewer die werknemers uitgesluit, die uitsluiting laat vaar en die werknemers daama weens 
bedryfsvereistes afgedank. Die hof het die ontslag as billik beskou aangesien al die vereistes vir ontslag 
weens bedryfsvereistes nagekom is en die redes vir die ontslag werklik op bedryfsvereistes gegrond was. 

Artikel 67(3). 
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Die toegewing aan stakers in artikel 67(3) is vir plaaswerkers van groot belang, aangesien 'n groot 

persentasie plaaswerkers op die werkgewer se eiendom woon en dikwels voedselvoorrade as deel van hul 

loon ontvang. Onttrekking van hierdie voordele sou dit vir hulle prakties onmoontlik maak om te staak, 

aangesien hulle dan van huisvesting en lewensmiddele ontneem sou word. Die bepaling in die Wet is te 

verwelkom, omdat dit plaaswerkers in staat sal stel om hulle reg op vryheid van assosiasie uit te oefen. 

Daar sal net op 'n antler manier na die belange van die werkgewer gekyk moet word, soos byvoorbeeld 

dat hy/sy na die beeindiging van die staking geregtig is om die geldwaarde van die in natura-vergoeding 

van die kontantloon van die werker af te trek. Om ontbering vir die werker te voorkom, moet voorsiening 

gemaak word dat dit oor 'n tydperk van die werker se loon afgetrek kan word. 

Die voorskrif in artikel 67(3) kan tot gevolg he dat plaaswerkers vir 'n onbeperkte tydperk kan staak omdat 

hulle van huisvesting en lewensmiddele voorsien is. 184 Plaaswerkers geniet hier inderdaad 'n voordeel bo 

industriele werkers, wat gouer na die onderhandelingstafel gedwing sal word indien hulle nie meer geld 

vir huisvesting en voedsel het nie. 

Boere sal weens die feit dat plaaswerkers gedurende 'n wettige staking steeds reg op huisvesting het, 

probleme he met die huisvesting vir vervangingsarbeiders, veral as die plaas baie afgelee is. 

10. 3 Beperkings op die reg om te staak en uit te sluit 

Partye mag nie deelneem aan 'n staking of uitsluiting indien hulle gebonde is aan 'n kollektiewe 

ooreenkoms wat 'n staking ten opsigte van die vraagstuk waaroor die geskil gaan, verbied nie. 185 

Stakings word ook verbied indien werkers party tot 'n kollektiewe ooreenkoms is wat vereis dat die 

184 

185 

In National Union of Mineworkers v Black Mountain Development Company (Pty) Ltd [ 1997] 4 BLLR 355 
(A) het stakers ook huisvesting en voedselvoorrade van die werkgewer tydens die staking bly ontvang. Die 
hofhet na 'n uitgerekte staking beslis dat daar geen vooruitsig was dat partye 'n ooreenkoms sou bereik of 
dat die staking beeindig sou word nie en dat die ontslag van die stakers in die omstandighede geregverdig 
was. Onder die 1995-WA V sou die boer werkers na 'n uitgerekte staking op grond van bedryfsvereistes kon 
ontslaan. 

Artikel 65(l)(a). Daai- kan geredeneer word dat so 'n ooreenkoms 'n beperking plaas op 'n werker se 
grondwetlike reg om te staak. Daar is goeie rede vir die vereiste dat dit 'n kollektiewe ooreenkoms moet 
wees. Vakbonde kan vanuit 'n posisie van mag beding en voordele verkry in ruil vir instemming om nie te 
staak nie. 'n Individuele werker kan volgens die WA V nie so 'n ooreenkoms aangaan nie - die wetgewer 
is bewus van die nadele wat dit vir 'n individuele werker sou inhou om so 'n ooreenkoms aan te gaan. 'n 
Staking oor aangeleenthede wat so in 'n kollektiewe ooreenkoms gereel word sal 'n onbeskermde staking 
wees en 'n werkgewer sal 'n interdik teen die werkers kan kry (Fidelity Guards v PTWU & Others [1997] 
11 BLLR 1425 (AH)). 
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vraagstuk in geskil na arbitrasie verwys word, 186 of 'n vraagstuk wat volgens die wet deur 'n party na 

die arbeidshof verwys kan word, tensy die vraagstuk oor organiseringsregte handel. 187 

In 'n sin sou die Wet op Landbou-arbeid gesien kan word as 'n kollektiewe ooreenkoms op nasionale 

vlak wat stakings in die landbou verbied het (behalwe by ooreenkoms tussen 'n werkgewer en sy 

werknemers, ofhulle verteenwoordigers) en vereis het dat geskille na arbitrasie verwys word. Die Wet 

op Landbou-arbeid is herroep en dit is nie as 'n kollektiewe ooreenkoms beskou soos aanvanklik in 

klousule 203 van die konsepwetsontwerp uitgespel is nie. 188 

Landbouwerkgewers wat die effek van stakings vrees, kan poog om nie-stakingsooreenkomste met 

plaaswerkers te sluit. So 'n ooreenkoms sou selfs op nasionale vlak gesluit kon word vir verskillende 

sektore binne die landbou. Daarin sou uitgespel kon word dat daar in mil vir sekere voordele aan 

plaaswerkers, nie gedurende oestyd ofplanttyd gestaak sal word nie. 'n 'Kombersbepaling' vir die hele 

landboubedryf te alle tye van die jaar sou die saak egter te ver voer en moontlik inbreuk maak op 

plaaswerkers se grondwetlike reg om te staak. Die omstandighede tussen verskillende tipes 

ondernemings binne die landbousektor verskil soveel dat die behoeftes van die hele boerderybedryf nie 

bevredigend as 'n geheel aangespreek sal kan word nie. Kollektiewe bedinging op nasionale vlak sal 

in die lig hiervan nie 'n bevredigende oplossing bied nie, alhoewel dit vir plaaswerkervakbonde met 

beperkte hulpbronne voordele sou bied. 

10. 3 .1 Geskille in noodsaaklike dienste 

Stakings in noodsaaklike en instandhoudingsdienste word geheel en al verbied. 189 In ooreenstemming 

met IAO-definisies is noodsaaklike dienste eng omskryf as 'n <liens waarvan die onderbreking die lewe, 

persoonlike veiligheid of gesondheid van die hele bevolking of 'n deel daarvan in gevaar stel. Die 

186 

187 

188 

189 

Artikel 65(1 )(b ). Landbouwerkgewers kan poog om 'n kollektiewe ooreenkoms te sluit dat geskille tydens 
oestyd na arbitrasie verwys word. Waar daar 'n ooreenkoms is dat 'n geskil na arbitrasie verwys sal word, 
kan 'n werkgewer nie 'n interdik aanvra in geval van 'n dreigende staking nie. (Rainbow Chicken Farms 
(Pty) Ltdv Food and Allied Workers Union & Others [I997] I I BLLR JOSI (AH). 

Artikel 65(2)(a). 

'Draft Negotiating Document in the Form ofa Labour Relations Bill' Staatskoerant No 16259 (I 0 Februarie 
1995). 

Artikel 65(d)(ii). 
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Parlementsdiens en die Suid-Afrikaanse Polisiediens word as noodsaaklike dienste beskryf. 190 

Die omskrywing van noodsaaklike dienste is enger as onder die ou WA V waar die inmaakbedryf 

byvoorbeeld onder sekere omstandighede as 'n noodsaaklike <liens beskou is. 191 Kragtens die Wet op 

Landbou-arbeid is die landbou by implikasie as 'n noodsaaklike <liens beskou, aangesien geskille oor 

onbillike arbeidspraktyke aan verpligte arbitrasie onderworpewas.192 Die eng definisie van noodsaaklike 

dienste in die nuwe WA V laat geen twyfel dat boerderybedrywighede nie as 'n noodsaaklike <liens 

beskou sal word deur die komitee vir noodsaaklike dienste193 nie. 

10 .3 .2 Geskille in instandhoudingsdienste 

Instandhoudingsdienste word gedefinieer as 'n <liens waarvan die onderbreking die uitwerking het dat 

enige werkgebied, aanleg of masjinerie fisies wesenlik vemietig word. 194 Indien daar nie 'n kollektiewe 

ooreenkoms met betrekking tot die lewering van 'n instandhoudingsdiens is nie, kan 'n werkgewer 

skriftelik by die komitee vir noodsaaklike dienste aansoek doen om 'n vasstelling dat die werkgewer se 

besigheid in die geheel of vir 'n gedeelte daarvan 'n instandhoudingsdiens is. 195 Geen staking of uitsluiting 

mag in 'n instandhoudingsdiens plaasvind nie. 

Die werkgewer van 'n instandhoudingsdiens word verbied om werknemers in <liens te neem om die werk 

van stakers ten tyde van 'n beskermde staking te doen. Nie-stakers kan wel gebruik word, maar as hulle 

weier om die werk van stakers te doen, mag die werkgewer hulle nie ontslaan nie, tensy die werk 

noodsaaklik is om te voorkom dat die lewe, persoonlike veiligheid of gesondheid werklik in gevaar gestel 

word. 196 Die bewoording van die wet is verwarrend, die bedoeling is blykbaar dat vervangingsarbeid nie 

190 

191 

192 

193 

194 

195 

196 

Artikel 213. 

Artikel 46 van Wet 28 van 1956. 

Artikel 46 van Wet 28 van 1956. 

Artikel 73. 'n Komitee deur die Minister aangestel wat onder beskerming van die Kommissie vir 
Versoening, Bemiddeling en Arbitrasie funksioneer, gee uitsluitsel daarvoor of 'n sekere diens 'n 
noodsaaklike diens of 'n instandhoudingsdiens is. 

Artikel 75(1). 

Artikel 72(2). 

Artikel 187(1 )(b ). 
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gebruik kan word vir dele van die besigheid wat nie 'n instandhoudingsdiens is nie. 

Boerderybedrywighede sou moontlik as 'n instandhoudingsdiens197 gereken kon word indien 'n liberale 

uitleg van 'aanleg' of 'werkgebied' toegepas word. Dit sou nie onvanpas wees nie, omdat 'n staking op 

'n kritieke tydstip die boerdery-ondememing binne dae sou kon vemietig. 198 

Indien die definisie nie vatbaar is vir so 'n liberale uitleg nie, word daar aan die hand gedoen dat die 

definisie van instandhoudingdiens gewysig word om ook die vemietiging van 'lewende organism es' in 

te sluit. 199 Boere wat in werklik sensitiewe ondememings betrokke is, kan dan poog om 'n kollektiewe 

ooreenkoms met betrekking tot die lewering van 'n instandhoudingsdiens te sluit en indien dit nie moontlik 

is nie, by die komitee vir noodsaaklike dienste aansoek doen om 'n vasstelling dat die werkgewer se 

besigheid in die geheel ofvir 'n gedeelte daarvan 'n instandhoudingsdiens is.200 

Die rede vir 'n kategorie werk soos instandhoudingsdienste waar stakings verbied word, is anders as die 

rede vir 'n beperking van stakings by noodsaaklike dienste, waar 'n deel van die bevolking se lewe, 

persoonlike veiligheid of gesondheid in gevaar gestel word. Die moontlikheid van vemietiging van 'n 

ondememing is die rasionaal agter die verbod op 'n staking by 'n instandhoudingsdiens. Daar sou 

geredeneer kan word dat dit nie die belange van die spesifieke werkgewer is wat beskerm word nie, maar 

wel die belang van die nasionale ekonomie en dus die gemeenskap, dat ondememings waardeur 

werkgeleenthede verlore gaan, nie gerui"neer moet word deur die vemietiging van onder andere duur 

masjinerie nie. Oor hierdie boeg gegooi sou boerderybedrywighede ook as 'n instandhoudingsdiens 

beskou kon word. 

197 

198 

199 

200 

Die Ministeriele Regstaakspan 'Explanatory Memorandum' (1995) 16 (2) JLJ278 op 304, stel die kriterium 
vir die tipe diens as volg: 'the curtailment of industrial action which extends beyond the infliction of purely 
economic harm to the physical destruction of the wealth generating capacity of the working area, plant or 
machinery.' Weens die sikliese aard van boerdery kan die 'wealth generating capacity' ook deur 'n staking 
vemietig word as daar byvoorbeeld nie vir die volgende seisoen geplant word nie. 

Plaaswerkers in Coligny wat tydens planttyd gestaak het, het veroorsaak dat die werkgewer die helfte van 
die besigheid weens verliese moes verkoop. (Beeld 25 Oktober 1997). 

Besigheid Suid-Afrika 'Comments on the draft Jabour relations bill' (IO Mei 1995) 23. 

Artikel 75(2). 
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10.4 Stakings in die landbousektor 

Die gelykstelling van boerderybedrywighede aan noodsaaklike dienste in die Wet op Landbou-arbeid wat 

gelei het tot 'n verbod op stakings deur plaaswerkers, is deur die nuwe wet opgehef. Plaaswerkers het nou 

dieselfde regte ten opsigte van stakings, betooglinievorming en protesoptrede as ander werkers wat deur 

die wet gedek word. Wat stakings betref, word plaaswerkers in 'n beter posisie as ander werkers geplaas, 

aangesien 'n werkgewer onder die WA V verplig is om tydens 'n staking of uitsluiting met in natura

vergoeding201 voort te gaan. 

'n Staking tydens oestyd of ander tye wanneer 'n boerdery kwesbaar is, kan tot groot skade lei. Ontslag 

van stakende werkers weens bedryfsvereistes bied nie genoegsame beskerming vir 'n boerdery wat in die 

proses is om vemietig te word nie, omdat dit weens die vereiste vir oorlegpleging 'n omslagtige proses 

is. Uitsluiting in reaksie op 'n staking en die gebruik van vervangingsarbeid sal in sommige gevalle ook 

nie vinnig genoeg kan plaasvind om emstige skade te voorkom nie. By 'n staking of uitsluiting sal die 

boer voedsel en akkommodasie aan werkers moet bly verskaf, wat dit moeilik maak om 

vervangingsarbeiders in <liens te neem. 

Daar sou moontlik 'n saak uitgemaak kon word dat sommige tipe boerderye weens die kwesbaarheid 

daarvan in die geheel of vir 'n gedeelte as instandhoudingsdienste geklassifiseer behoort te word. Soos 

die definisie egter nou staan, sal boerderybedrywighede moontlik nie so geklassifiseer kan word nie. Daar 

word aan die hand gedoen dat daar erkenning gegee word aan die spesiale behoeftes van veral kwesbare 

boerderye en dat die definisie van instandhoudingsdiens liberaal ge'interpreteer word om 

boerderybedrywighede in te sluit, of dat dit sodanig gewysig word dat boerderybedrywighede ook 

daaronder geklassifiseer kan word. 

11. GESKILBESLEGTING 

11.1 Probleme met geskilbeslegting onder die 1956-W AV 

Die versoeningsprosedures onder die ou WA V is deur partye as lastige vertragings ges1en. Die 

oneffektiwiteit van die prosedures het tot 'n hoe persentasie stakings en 'n hoer werklading vir die 

201 Artikel 67(3). 
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nywerheidshof gelei. Statistieke van die Departement van Arbeid het getoon dat minder as 30% van 

geskille wat na nywerheidsrade verwys is deur die liggame besleg is, terwyl slegs 20% van geskille deur 

'n versoeningsraad besleg is.202 

Die proses vir geskilbeslegting by die nywerheids- of versoeningsrade was tegnies, omslagtig en vir baie 

leke onverstaanbaar en dit was moeilik om sonder regshulp deur die prosedure te gaan.203 Oponthoude in 

geskilbeslegting is veroorsaak omdat dit moontlik was om vanaf die nywerheidshof na die arbeidsappelhof 

en verder na die hooggeregshof appel aan te teken. 

11.2 Geskilbeslegting onder die 1995-W AV 

Die 1995-WA V plaas die verantwoordelikheid vir geskilbeslegting op partye selfin plaas van op die staat 

soos onder die 1956-W AV en wel deur middel van die volgende maatreels: 

• Alle kollektiewe ooreenkomste moet prosedures vir die versoening en arbitrasie van geskille met 

betrekking tot die toepassing en interpretasie van die ooreenkoms bevat ( artikel 24( 1) ). Slegs in 

gevalle waar geen sodanige voorsiening gemaak is nie, of die prosedures nie in werking is nie of 

gedwarsboom is deur een van die partye kan die geskil na die kommissie verwys word. 204 

• Bedingings- en statutere rade is verplig om in hul konstitusies voorsiening te maak vir 

geskilbeslegtingsprosedures. 205 

Daar word gepoog om die onaanvaarbare hoe voorkoms van stakings te verminder deur die aanwysing dat 

daar nie gestaak mag word ten opsigte van geskille wat na die kommissie of arbeidshof verwys kan word 

nie. 206 Daar mag dus nou net oor belangegeskille gestaak word in teenstelling met die ou bedeling waar 

daar oor belange- sowel as regtegeskille gestaak kon word. 

202 

203 

204 

205 

206 

Ministeriele Regstaakspan 'Explanatory Memorandum' (1995) 16 (2) JLJ278 op 287 en 326. 

Ministeriele Regstaakspan 'Explanatory Memorandum' (1995) 16 (2) JLJ278 op 287 en 326. 

Artikel 24. 

Artikel 30(1 )(h), (i) en G). 

Artikel 65( I). 
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11.3 Die Kommissie vir Versoening, Bemiddeling en Arbitrasie 

Een van die mees opwindende veranderinge in die nuwe wet is die skepping van die Komrnissie vir 

Versoening, Bemiddeling en Arbitrasie. Daar is gehoop om met die skepping van die kommissie die 

probleme wat met die nywerheidsrade en versoeningsrade ondervind is die hoof te hied. Dit is ook 'n 

poging om die werklading op die howe te verlig, veral in die geval van individuele ontslag, wat aan 

versoening en verpligte arbitrasie onderworpe gemaak is.207 

Die doel met die skepping van die kommissie was onder andere om partye te help om deur versoening208 

en bemiddeling geskille self op te los en weg te stuur van die omslagtige en duur adversatiewe 

hofverrigtinge van die verlede wat partye mi die saak nog verder verwyderd van mekaar gelaat het. Indien 

versoening nie slaag nie, kan die geskil gearbitreer word.209 Die landbou-arbeidshofhet, wat hierdie aspek 

betref, as voorloper vir die komrnissie opgetree deurdat die prosedure in daardie hof ook ondersoekend 

van aard was en die klem op versoening en bemiddeling geplaas is.210 

11.3 .1 Beslegting van geskille deur versoening 

By versoeningsprosedures moet 'n kommissaris poog om 'n geskil binne 30 dae te besleg deur onder 

andere bemiddeling van die geskil, inwin van feite211 en 'n aanbeveling aan die partye in die vorm van 'n 

adviserende arbitrasietoekenning. 212 

Partye kan persoonlik verskyn of verteenwoordig word slegs deur 'n medewerknemer of verteenwoordiger 

207 

208 

209 

210 

211 

212 

Ministeriele Regstaakspan 'Explanatory Memorandum' (1995) 16 (2) JLJ278 op 327. 

Artikel 115(1 )(a). 

Artikel 115( I b ). 

Sien hoofstuk 3 par 4.6.2.3. 

Die bewoording is 'n aanduiding van die wenslikheid van 'n ondersoekende of inkwisitoriese prosedure wat 
in die landbou-arbeidshof gebruik is. 

Artikel 135. 
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van 'n vakbond of werkgewersorganisasie.213 Regspraktisyns word dus by die prosedure uitgesluit. 214 Die 

rede vir hierdie uitsluiting is klaarblyklik die aanvaarding daarvan dat regspraktisyns verantwoordelik was 

vir die adversatiewe en tegniese aard, asook die uitgerektheid van die verrigtinge voor die ou 

nywerheidshof. 215 

11.3 .2 Arbitrasieverrigtinge 

Artikel 136 bepaal dat die geskil deur arbitrasie216 besleg moet word indien versoening nie slaag nie. Die 

kommissaris wat die arbitrasie waarneem kan die self de persoon wees as by versoeningsverrigtinge, tensy 

'n party beswaar maak. Hierdie reeling kom ooreen met die reeling by die landbou-arbeidshof waar 

dieselfde voorsittende beampte versoening sowel as arbitrasie in dieselfde saak kon behartig.217 

Die kommissaris wat die arbitrasie behartig moet die geskil spoedig en billik beslis en hy/sy moet die 

wesenlike meriete van die geskil met die mins moontlike regsformaliteite hanteer. 218 Hierdie bepaling dui 

daarop dat die wetgewer 'n lang uitgerekte proses wat draai om regstegniese aspekte en nie gaan oor die 

meriete van die saak nie, wil uitskakel. Die landbou-arbeidshofhet hierin 'n voorbeeld gestel in Thobejane 

213 

214 

215 

216 

217 

218 

Artikel 135(4). 

Kritiek teen sommige kommissarisse is dat kleiner werkgewers as gevolg van die feit dat hulle by 
versoeningsprosedures nie regsverteenwoordiging geniet nie en nie volledig ingelig is oor die WA V nie, 
feitlik verplig word om te skik deur 'n som geld te betaal ('Under strain ... but coping so far: The first four 
months of the CCMA' (1997) 6 (7) CLL 61 op 63. 

P Benjamin 'Legal representation in Labour Courts' (1994) 15 ILJ 250. Die kritiek op 
regsverteenwoordiging in die nywerheidshof deur Benjamin bet skynbaar neerslag gevind bet in die 
Regstaakspan se verslag en uiteindelik in die wet self. Die standpunt van Benjamin word gekritiseer deur 
P Buirski 'The Draft Labour Relations Bill of 1995 - The Case for Legal Representation at its supposed Fora 
for Dispute Resolution' (1995) 16 (3) JLJ 529 op 533. 

In South African Commercial Catering and Allied Workers Union v Garden Route Chalets (Pty) Ltd [ 1997] 
3 BLLR 325 (KVBA) bet partye ooreengekom om 'n geskil na die kommissie vir bemiddeling te verwys. 
Die werkgewer bet aangevoer dat die ooreenkoms tussen partye die arbitrasie-bevoegdhede van die 
kommissie uitgesluit bet. Die kommissaris bet beslis dat dit nie die geval was nie, aangesien daar geen 
uitdruklike bepaling in die WA V was dat die statutere reg om geskille oor onbillike arbeidspraktyke na 
arbitrasie te verwys deur ooreenkoms uitgesluit kan word nie. 

Dieselfde persoon wat as bemiddelaar en arbiter opgetree bet, bet in die LAH tot probleme gelei, omdat 
partye van mening was dat so 'n voorsittende beampte nie )anger onbevoordeeld is nie, of dit bet partye 
huiwerig gemaak om by die versoeningsproses met alle inligting vorendag te kom. (Hoofstuk 5 par 4. 7.8). 
Die onmiddellike oorgaan van versoening na arbitrasie kan vir partye die nadeel inhou dat hulle nie op 
arbitrasie voorbereid is nie. 

Artikel 138(1). 
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v Helm219 waar die voorsittende beampte in plaas daarvan om die proses te laat skipbreuk ly omdat alle 

partye nie benoem is nie, bevind het dat die hof wel jurisdiksie het omdat dit 'n gebruikersvriendelike 

forum moet wees in ooreenstemming met die doel van die wet. 220 

'n Arbitrasietoekenning is finaal en bindend en kan 'n bevel van die arbeidshof gemaak word.221 'n 

Arbitrasietoekenning kan op aansoek deur die arbeidshof hersien word indien beweer word dat daar 'n 

gebrek by die verrigtinge was.222 'n Gebrek beteken dat die kommissaris aan wangedrag skuldig is, 'n 

growwe onreelmatigheid gepleeg het of sy/haar bevoegdhede oorskry het.223 

'n Informele prosedure met 'n kommissaris wat 'n wye diskresie oor die verloop van die verrigtinge het 

en ondersoekend of inkwisitories224 te werk kan gaan en nie net 'n passiewe 'regspreker' is wat dit aan 

partye self oorlaat om hul saak voor die hof te bring nie, 225 hou voordele vir ongeletterde persone in wat 

soms nie opgewasse is teen die ander party nie. Die wegval van die landbou-arbeidshof hoef nie vir 

plaaswerkers so 'n groot verlies te wees, indien kommissarisse wel hul diskresie uitoefen soos deur die 

wetgewer voorsien word nie. 

Alhoewel die wetgewer nie daarvoor voorsiening maak nie, sal dit groter effektiwiteit in die hand werk 

indien kommissarisse spesialisasie-gebiede het. 'n Aantal kommissarisse wat kennis dra van die landbou 

en die spesifieke behoeftes en probleme van die sektor kan byvoorbeeld gebruik word om geskilbeslegting 

219 

220 

221 

222 

223 

224 

225 

[1996] 8 BLLR 1036 (LAH). 

Dit beteken egter nie dat 'n vorm vir die verwysing van 'n geskil wat deur 'n arbeidskonsultant in plaas van 
deur die werknemer self onderteken is, deur 'n kommissaris as 'n blote tegniese gebrek afgemaak kan word 
nie (Rustenburg Platinum Mines Ltd (Rustenburg Section) v CCMA & Others [ 1997] 11 BLLR 14 75 (AH)). 

Artikel 147. 

Artikel 145(1 ). 

Artikel 145(2). Die arbeidshofhet beslis dat die eng gronde vir hersiening die enigste geldige gronde is, ten 
spyte van artikel 158( 1 )(g) wat die arbeidshof magtig om enige handeling of versuim onder die WA V in 
hersiening te neem. (Edgars Stores (Pty) Ltd v Director, CCMA & Others [1998] 1 BLLR 34 (AH). 

Jon Clark 'Arbitration in Dismissal Disputes in South Africa and the UK: Adversarial and Investigative 
Approaches' (1997) 18 (4) ILJ609 wys op die voordele wat 'n inkwisitoriese proses inhou wat in Brittanje 
voor die Advisory Conciliation and Arbitration Service plaasvind. Kruisondervraging word byvoorbeeld 
nie toegelaat nie. 

Artikel 142. Dit beteken nie dat 'n kommissaris die reels van natuurlike geregtigheid kan ignoreer nie. 
(Mutual & Federal Insurance Co Ltdv The Commission for Conciliation Mediation & Arbitration & Others 
[1997] 12 BLLR 1610 (AH). 
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in die landbousektor te hanteer.226 So 'n kommissaris sal veel beter vaar by pogings tot versoening en 

bemiddeling en ook in staat wees om 'n beslissing by arbitrasie te lewer wat in partye se behoeftes 

voorsien en dus 'n daadwerklike oplossing van die geskil teweegbring. 'n Spesiale afdeling van die 

kommissie kan tot groter geregtigheid in die landbousektor lei. 

Artikel 140 bepaal dat partye nie geregtig is om by arbitrasie-verrigtinge waar die ontslag verband hou met 

die werknemer se gedrag, geskiktheid ofbekwaamheid deur 'n regspraktisyn verteenwoordig te word nie, 

tensy die kommissaris en al die partye instem, of die kommissaris tot die slotsom raak dat dit onredelik 

is om van partye te verwag om sonder regsverteenwoordiging met die geskil te handel. In Strydom v 

Usko227 het die kommissie bevind dat al stem albei partye in tot regsverteenwoordiging vir albei partye, 

moet die kommissaris steeds sy/haar diskresie daaroor uitoefen of regsverteenwoordiging deur 'n 

regspraktisyn toegelaat behoort te word of nie. In Du Plessis v Ventures for Africa228 is 'n aansoek vir 

regsverteenwoordiging afgekeur omdat daar geen ingewikkelde kwessies ter sprake was nie. Die 

arbeidshof het egter in Mthemba v Mahomed Attorneys CCMA & Others229 beslis dat waar partye 'n 

ooreenkoms gehad het dat albei regsverteenwoordiging by arbitrasie verrigtinge sal geniet, dit growwe 

onredelikheid van die arbiter is om regsverteenwoordiging vir partye op kort kennisgewing te ontse. 

'n Party kan ingevolge die Wet nie deur 'n arbeidskonsultant verteenwoordig word nie. 'n Konsultant wat 

as lid van 'n vakbond toegelaat is met die doel om lede by regsverteenwoordiging by te staan en nie aan 

die vereistes vir lidmaatskap voldoen nie, het nie verskyningsbevoegdheid nie.230 

Die kommissie is in die kort bestaan daarvan reeds gekritiseer omdat dit te lank neem om geskille op te 

los. Die kritiek kom in 'n mate ongeregverdig voor en spruit gedeeltelik uit onrealistiese verwagtings oor 

die vermoens van die Kommissie.231 

226 N Taylor Ensuring an effective dispute resolution service in both the urban and rural areas of South Africa: 
Recommendations to the Commission for Conciliation, Mediation and Arbitration (1996) 22. 

227 [1997] 3 BLLR343 (KVBA). 

228 [1997] 3 BLLR 309 (KVBA). 

229 [1998] 2 BLLR 150 (AH). 

230 SOM Garments (Pty) Ltdv Van Dokkum & Others [1997] 9 BLLR 1234 (AH). 

231 V Rossouw 'CCMA under fire' ( 1997) 21 (2) SALB 62. 
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Landbouwerkgewers ervaar die prosedures by die kommissie nie as positief nie. Bewerings word gemaak 

dat werkgewers deur kornrnissarisse gedwing word om 'n skikking met 'n werkememer aan te gaan, al is 

dit voor die hand liggend dat die werkgewer nie in stryd met die WA V opgetree het nie. Bewerings van 

partydigheid van kornrnissarisse ten gunste van werknemers word ook gemaak. 232 

Bewerings wordookgemaakdatkommissarisse'n 'robuuste benadering' by adviserende arbitrasie gebruik 

ten einde werkgewers te oorreed om kompensasie te betaal by geskille oor ontslag.233 Veral klein 

werkgewers wat nie regsverteenwoordiging geniet nie kan op hierdie wyse benadeel word. 234 

11.4 Die arbeidshof 

Deur die instelling van die Kornrnissie vir V ersoening, Bemiddeling en Arbitrasie wat die meeste sake met 

betrekking tot onbillike ontslag sal hanteer, word gepoog om die probleem met oorbelading, wat die 

nywerheidshof geteister het, die hoof te hied. Die proses voor die kommissie is daarop gemik om nie

legalisties en informeel te wees en om geskille ten aanvang deur versoening te pro beer oplos en indien nie 

daarin geslaag word nie, deur arbitrasie, waardeur uitgerekte appelprosedures uitgeskakel word. 

Daar is egter sake soos die skending van grondwetlike regte en kwessies met betrekking tot kollektiewe 

arbeidsverhoudinge wat volgens die nuwe WA V nie deur die kornrnissie nie, maar deur die nuutgeskepte 

arbeidshof hanteer moet word. Die noodsaaklikheid van 'n gespesialiseerde forum vir kollektiewe 

arbeidsverhoudinge-kwessies word as volg geregverdig: ' ... the resolution of collective labour law issues 

... is a very sensitive and economically crucial area which requires a specialised and discrete forum. Our 

common law courts have not yet developed widespread expertise as regards collective labour law, 

including mass dismissals.1235 

232 'Fokus: Nuusbriefvan die Landbou Werkgewersorganisasie' (1997) 4 6. 

233 'Under strain ... but coping so far: The first four months of the CCMA' (1997) 6 (7) CLL 61op63. 

234 'Under strain ... but coping so far: The first four months of the CCMA' ( 1997) 6 (7) CLL 61 op 63. 

235 Adolph Landman 'Reforming the labour courts' (1994) 4 CLL 5. 
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11.4.1 Jurisdiksie van die arbeidshof 

Die volgende aangeleenthede val binne die jurisdiksie van die arbeidshof: 

• geskille oor die uitoefening van die vryheid van assosiasie en die verbod op viktimisasie ( artikels 

7 en 9(4)) 

• toelating van partye tot 'n raad (artikel 56(6), die likwidasie van 'n raad (artikel 59) en die 

intrekking van registrasie van 'n raad (artikel 61) 

• stakings en uitsluitings wat nie in ooreenstemming met vereistes is wat deur die wet gestel word 

nie (artikel 68) 

• betooglinievorming ( artikel 69( 11)) 

• die vraag of 'n sekondere staking redelik is met betrekking tot die impak op die primere 

werkgewer (artikel 66(5) en (6) gelees met artikel 66(2)(g) 

• aansoeke om die terugbetaling van in natura-vergoeding gemaak deur 'n werkgewer aan werkers 

tydens 'n staking ofuitsluiting236 (artikel 67(3)) 

• interdikte en verklarende bevele met betrekking tot protesoptrede (artikel 77(2) en artikel 77(4) 

• 'n verklarende bevel oor die effek op die vertrouensplig van werkplekforumverteenwoordigers 

met betrekking tot maatskaplike voordeelskemas by 'n arbitrasie-toekenning (artikel 87(8)) 

• onbillike ontslag waar die beweerde rede betrekking het op: 

outomatiese onbillike ontslag (artikel 187) 

deelname aan 'n onbeskermde staking (artikel 68) 

geslote geledereooreenkomste ( artikel 26( 14)) 

bedryfsvereistes ( artikel 191) 

verwysings vanaf die kommissie vir ontslag weens wangedrag of ongeskiktheid 

geskille oor residuele onbillike arbeidspraktyke (Skedule 7 item 2(1)(a)). 

Selfs in die geval van geskille wat normaalweg deur die kommissie hanteer sal word ( onbillike ontslag 

weens wangedrag of onbekwaamheid), moet die arbeidshof die saak hanteer indien die direkteur van die 

236 Hierdie bepaling is vir boere van belang, aangesien plaaswerkers by uitstek die groep is wat in natura
vergoeding as deel van hul loon ontvang. Behuising, voedsel, brandhout en vervoer maak dikwels deel uit 
van plaaswerkers se in natura-vergoeding en kan 'n aansienlike bedrag beloop indien die staking uitgerek 
is. 
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kommissie237 (op versoek van enige party by die geskil) beslis dat <lit gepas is, nadat hy die rede vir die 

ontslag oorweeg het. Dit is ook die roete wat gevolg sal word indien daar regsvrae is wat uit die geskil 

na vore kom, indien die geskil ingewikkeld is, daar botsende arbitrasietoekennings is wat opgelos moet 

word en indien <lit in die openbare belang is <lat die geskil deur die arbeidshofbereg word.238 

By oorweging of die geskil na die arbeidshof verwys moet word, moet partye die geleentheid gebied word 

om vertoe te rig, waama die direkteur die geskil na die kommissie of arbeidshof moet verwys. 239 

Die arbeidshof het jurisdiksie oor werkgewers en werknemers in die landbousektor aangesien hierdie 

kategorie werkers nou ingesluit is by die WA V en geen spesiale statuut240 of hof meer bestaan om 

landbousake te besleg nie. 

Partye kan met verlof van die arbeidshof na die arbeidsappelhof appelleer teen 'n finale vonnis of finale 

bevel van die arbeidshof.241 Bevoegdhede van die arbeidsappelhof word in artikel 176(6) uiteengesit. 

11.5 Die landbousektor en geskilbeslegting 

Die posisie onder die 1995-WA V is <lat gevalle van beweerde onbillike ontslag weens wangedrag en 

onbekwaamheid voor die kommissie verhoor word, waar die partye wel die voordele van 'n ondersoekende 

informele proses, maar geen reg tot appel het nie. By ontslag weens bedryfsvereistes is partye gebonde 

aan die arbeidshof waar die voorreg van appel wel bestaan en formele prosedures gevolg word, maar waar 

die proses legalisties en duur kan wees. 

Die kommissie en arbeidshof is nie soos die landbou-arbeidshof verplig om die 'besondere 

boerderysituasie' in ag te neem by die beregting van 'n saak waar partye in boerderybedrywighede 

237 

238 

239 

240 

241 

Die werksaamhede en bevoegdhede van die direkteur word in artikel 118 uiteengesit. 

Artikel 191 ( 6). 

Artikel 191 (7). 

Die Wet op Landbou-arbeid No 147 van 1993 word in Bylae 6 van die nuwe WAV herroep. 

Artikel 166( 1 ). Indien verlof tot appel geweier word, kan die aansoeker die arbeidsappelhof petisioneer om 
verlof om te appelleer (artikel 166(2)). 
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betrokke is nie.242 Dit behoort egter gedoen te word, aangesien 'n geregshofbeginsels op die feite van die 

betrokke saak voor die hof toepas en op hierdie manier behoort besondere feite van 'n saak met betrekking 

tot boerderybedrywighede ook deur die kommissie en die arbeidshof in aanmerking geneem te word. 

Die vraag is nou wat die gewig van uitsprake is waarin die spesiale omstandighede van die landbou wel 

erken is en sekere reels vir die landbou neergele is onder hoofstuk 1 van die Wet op Landbou-arbeid wat 

nou herroep is. Sal die beslissings nog in aanmerking geneem word? Indien wel is dit ongelukkig dat daar 

so min tyd vir die landbou-arbeidshof was om beginsels vir arbeidsverhoudinge in die landbousektor neer 

te le. Die WA V bepaal wel dat die kommissie 'n 'billike' uitspraak moet lewer en dit hou in dat algemene 

beginsels op 'n spesifieke situasie toegepas sal word. By afwesigheid van 'n aanwysing om die 'besondere 

boerderysituasie' in aanmerking te neem sal die hof moontlik die landbou as 'n homogene groep beoordeel 

en nie ag slaan op die verskil in omstandighede by verskillende tipes boerderye en in verskillende dele van 

die land nie. Die mees nadelige situasie vir die landbou sal wees indien die sektor oor dieselfde kam as 

die nywerheidsektor geskeer word. 

Die Regstaakspan beweer dat daar geen teoretiese regverdiging is vir 'n aparte wet vir die staatsdiens, 

onderwysberoep en landbousektor nie en dat die aparte wette uit historiese en politieke omstandighede 

spruit.243 Daar is moontlik nie teoretiese nie, maar wel praktiese regverdiging vir spesiale voorsiening vir 

die landbousektor. Plaaswerkers lewe in 'n intieme verhouding met hul werkgewers, woon op die 

werkgewer se eiendom, is dikwels in 'n afhanklike posisie teenoor die werkgewer en geniet as groep nie 

'n hoe geletterheidspeil of gespesialiseerde opleiding nie, om maar 'n paar van die faktore te noem wat 

in vorige hoofstukke in besonderhede bespreek is. Die redes vir hierdie posisie wat plaaswerkers beklee, 

spruit wel uit die geskiedenis en politiek, maar kan nie daarom geYgnoreer word nie. Sommige 

boerderybedrywighede is ook uiters kwesbaar weens seisoensgebondenheid, die feit dat met biologiese 

materiaal gewerk word en die sikliese aard van boerderybedrywighede. 

Hiermee wil nie gese word dat die Wet op Landbou-arbeid behou moes word saam met al die probleme 

van die ou WA V nie. Aspekte van die Wet op Landbou-arbeid wat afgewyk het van die gewone WA V 

en erkenning gegee het aan spesiale omstandighede in die landbou, soos die landbou-arbeidshof, moes 

egter nie summier oorboord gegooi gewees het nie. Plaaswerkers kon byvoorbeeld steeds ingesluit word 

242 Artikel l 7E van Wet 28 van 1956. 

243 Ministeriele Regstaakspan 'Explanatory Memorandum' (1995) 16 (2) JLJ 282. 
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by 'n nuwe WA V met behoud van die landbou-arbeidshof as 'n spesiale afdeling van die kommissie. 

'n Groot voordeel wat die landbou-arbeidshof gebied het, was dat sittings van die hof plaasgevind het in 

die direkte omgewing van die plaas waar die geskil ontstaan het. Die hofhet as't ware na die partye toe 

gekom. Vir plaaswerkers wat ongeletterd is, dikwels nooit voorheen uit hul omgewing was nie en nie die 

middele het om 'n lang reis na stede te ondemeem nie, het dit groot voordele ingehou. Deur die sitting 

in die omgewing waar die geskil ontstaan het te hou, sou die voorsittende beampte ook 'n beter oordeel 

kon vel oor die boerdery-situasie in die area. Die wegval van hierdie voordeel is 'n groot verlies vir die 

landbousektor. 

12. ONBILLIKE ONTSLAG 

12.1 Nadele van die beregting van onbillike ontslag onder die 1956-W AV 

Die 1956-WA V het nie uitdruklike bepalings met betrekking tot die ontslag van werknemers bevat nie. 

Die nywerheidshofhet deur die onbillike arbeidspraktyk-begrip die reels vir billike ontslag ontwikkel.244 

Plaaswerkers het eers toe die Wet op Landbou-arbeid in 1994 in werking getree het, die voordeel van 

hierdie reels geniet. V oorheen kon plaaswerkers se <liens in ooreenstemming met die gemenereg bloot 

deur kennisgewing of selfs summier beeindig word. Alhoewel werknemers beskerming teen onbillike 

ontslag geniet het deur middel van die toepassing van die onbillike arbeidspraktyk-begrip, het die 

beregting van geskille oor beweerde onbillike ontslag tog ook groot nadele vir werknemers en werkgewers 

ingehou. 245 

Nadele sluit in die lang en duur beregting van beweerde onbillike ontslag, die oneffektiwiteit en 

omslagtigheid van statutere versoeningsmetodes, die versuim om herindienstelling as primere remedie vir 

onbillike ontslag aan te wend, 246 die onvermoe van die nywerheidshof om die werklading wat ontslag-sake 

meegebring het te hanteer,247 uitgerekte appelprosedures en die noodsaaklikheid van 

244 

245 

246 

247 

Barney Jordaan & Alan Rycroft Handleiding tot die Suid-Afrikaanse Arbeidsreg (1994) 201-202. 

Ministeriele Regstaakspan 'Explanatory Memorandum' (1995) 16 (2) JLJ 282 op 315. 

In Performing Arts Council of the Transvaal v Paper Printing Wood & Allied Workers Union & 
Others(1994) 15 (1)/LJ61 (A). 

Adolph Landman 'Reforming the labour courts' (1994) 4 CLL 4. 
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regsverteenwoordiging weens ingewikkelde regsprosesse. Die onbillike arbeidspraktyk-begrip betook 

gelei tot ad hoc reelmakery na die tyd. Die landbousektor was weens die besondere aard van die landbou

arbeidshof gevrywaar teen baie van bierdie probleme. 

Om probleme wat met die ou stelsel ondervind is, uit te skakel, bring die nuwe WA V op die terrein van 

ontslag veranderinge mee in beide die prosessuele en substantiewe reg. Prosessuele veranderinge word 

teweeggebring deurdat die Kommissie vir Versoening, Bemiddeling en Arbitrasie gevalle van individuele 

ontslag vir wangedrag en onbevoegdbeid wat nie deur versoening bygele kan word nie, arbitreer. Die 

beslissing van die kommissie is finaal en daar bestaan geen reg tot appel nie. Gevalle van ontslag weens 

bedryfsvereistes word deur die arbeidsbof bereg. Appel na die arbeidsappelbof is wel moontlik. Die 

beslissing van die bof is egter finaal. 

Wat die substantiewe reg betref, 'kodifiseer', die 1995-WA Vin boofstuk 8 die beginsels met betrekking 

tot onbillike ontslag soos dit uitgekristalliseer is in uitsprake van die nywerbeidsbof. Hierdeur poog die 

wetgewer om eenvormigbeid en regsekerbeid te bewerkstellig en te kompenseer vir die feit dat daar nie 

'n reg tot appel248 teen beslissings van die kommissie is nie. 'n Praktykskode met riglyne vir ontslag 

weens wangedrag, ongeskiktheid en bekwaambeid is ook as bylae by die wet gevoeg.249 Onbillike 

bandelinge tussen werkgewer en werknemer wat nie op ontslag neerkom nie, word 'residuele onbillike 

arbeidspraktyke' genoem en word in bylae 7 tot die wet banteer. 

Deur die veranderde WA V poog die wetgewer om die regsproses meer toeganklik te maak deur lang en 

duur prosedures uit te skakel. Herindiensstelling word as primere remedie deur die Wet vereis. 250 Die 

verkorte prosesse waardeur 'n saak gouer afgebandel kan word, bet tot gevolg dat berindienstelling 'n 

werkbare opsie is. 

248 

249 

250 

Volgens die Ministeriele Regstaakspan het die reg tot appel onder die ou WA V in elk geval nie bygedra tot 
regsekerheid nie, omdat nywerheidshowe die uitsprake van die arbeidsappelhof nie as bindend beskou het 
nie. Uitsprake is ook so lank na ontslag gelewer dat die arbeidsappelhofherindiensneming nie as primere 
remedie kon aanwend nie. ('Explanatory Memorandum' (1995) 16 (2) JLJ278 op 319). 

Bylae 8. 

Artikel 193(2). 
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12.2 Die reg om nie onbillik ontslaan te word nie 

Die Wet verleen aan werknemers 'n reg om nie onbillik ontslaan te word nie.251 Die werknemer het dus 

'n reg op sy/haar betrekking en kan nie ontslaan word nie, behalwe ooreenkomstig die riglyne wat deur 

die Wet vir billike ontslag neergele word. 252 Die werkgewer dra die bewyslas om aan te toon dat ontslag 

billik was sodra die werknemer bewys het <lat hy/sy wel ontslaan is. Die reg om nie onbillik ontslaan te 

word nie is in ooreenstemming met artikel 23(1) van die grondwet wat bepaal <lat elke persoon die reg op 

billike arbeidspraktyke het. Die reg kan daartoe bydrae om 'n antler kultuur te skep, veral in die 

landbousektor waar die gesag van die werkgewer feitlik absoluut was en werkers voor 1994 feitlik na 

willekeur ontslaan kon word. 

12.3 Die definisie van ontslag 

Ontslag is volgens artikel 186 van die wet die beeindiging van 'n dienskontrak met of sonder 

kennisgewing. Dit is ook die versuim om 'n vastetermyndienskontrak te hemieu, terwyl die werknemer 

redelikerwys sodanige verwagting gekoester het253 en ook die hemuwing van vastetermyndienskontrakte 

op minder gunstige voorwaardes as voorheen. Ontslag vind ook plaas indien 'n vrou, nadat sy kraamverlof 

geneem het, nie toegelaat word om haar werk te hervat nie254 en indien 'n werkgewer wat 'n aantal 

werknemers weens dieselfde of soortgelyke redes ontslaan het, aangebied het om sommige van hulle weer 

in diens te neem, maar geweier het om ander weer in diens te neem.255 Konstruktiewe ontslag, (waar die 

251 

252 

253 

254 

255 

Artikel 185. 

Die nuwe WA V het die billikheidsbeskenning wat die nywerheidshofteen onbillike ontslag gebied het, nou 
in die vonn van regte en verpligtinge gegiet. (A A Landman 'Unfair Dismissal: The new rules for capital 
punishment in the workplace' Deel 1(1995)5 (5) CLL 41. 

In Bottger v Ben Nomoyi Film & Video CC [ 1997] 5 BLLR 621 (KVBA) is beslis dat die werkgewer nie 
voldoende getuienis voorgele het om aan te toon dat 'n werknemer vir 'n beperkte tyd in <liens geneem is 
nie. Daar is dus aanvaar dat die kontrak nie vir 'n beperkte periode gesluit is nie en dat die werknemer 
onbillik ontslaan is. 

Die enigste 'kraamvoordele' wat 'n vrou voorheen geniet het was onder artikel l 7(b) van die 1983-WBDV 
wat bepaal het dat 'n werkgewer 'n swanger vrou nie mag toelaat om vier weke voor en agt weke mi haar 
bevalling te werk nie. Daar was geen verpligting op die werkgewer om die vrou weer in <liens te neem, of 
te betaal vir die tyd wat sy nie toegelaat is om te werk nie. 

Die probleem met hierdie bantering van selektiewe herindiensneming is dat die werkgewer slegs verplig is 
om 'n aanbod te maak. 'n Tegniese uitleg van die bewoording sou kon beteken dat die werkgewer slegs 
uitgesoekte werknemers weer in di ens kon neem sonder om aan enige werker 'n aanbod te maak of aan almal 
'n aanbod te maak en net sekere werkers weer indiens te neem. So 'n handeling sou dan nie ontslag daarstel 
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werknemer <liens verlaat omdat die werkgewer voortgesette <liens ondraaglik maak) word ook as ontslag 

beskou.256 

In alle gevalle waar die werknemer bewys het dat hy/sy ontslaan is, moet die werkgewer bewys <lat die 

ontslag billik was. 257 

Die omskrywing van 'ontslag' brei die gemeenregtelike begrip van ontslag uit. Slegs werknemers wat in 

terme van 'n gemeenregtelike dienskontrak aangestel is kan egter ontslaan word en dus kan nie almal wat 

in die definisie van werknemer in artikel 213 ingesluit word, ontslaan word nie. Volgens die definisie is 

'n werknemer ook 'iemand wat op enige wyse help om die besigheid van 'n werkgewer voort te sit ofte 

bedryf'. 258 

Die feit dat 'n vaste dienstermyn wat teen redelike verwagting in, nie hernieu word nie, ook as ontslag 

beskou word, kan probleme skep vir landbouwerkgewers wat veral gedurende oestyd op gereelde basis 

van seisoenarbeiders gebruik maak. Om 'n redelike verwagting <lat die kontrak voortgesit sal word te 

verhoed, kan landbouwerkgewers genoodsaak word om telkens van ander werkers gebruik te maak. In 

so geval kan die Wet tot nadeel eerder as tot voordeel van werkers strek. 

Die term 'redelike verwagting' is aanvanklik by uitsprake oor administrafregtelike sake aangetref. In 

gevalle waar 'n besluitnemer deur 'n sekere manier van optrede 'n redelike verwagting geskep het dat 'n 

bepaalde manier van doen voortgesit sal word, kan die besluitnemer nie die redelike verwagting ignoreer 

wanneer 'n besluit geneem word nie.259 In die 1995-W AV word die term 'redelike verwagting' in 

256 

257 

258 

259 

nie. (A A Landman 'Unfair Dismissal: the new rules for capital punishment in the workplace' Deel l ( 1995) 
5 (5) CLL 41op44). 

Artikel 186(c). 

Artikel 192. 

PAK le Roux 'Developments in Individual Labour Law' in Halton Cheadle PAK le Roux Clive 
Thompson & Andre v Niekerk (reds) Current Labour Law Kaapstad: Juta (1995) 3-4. Dit lyk ofwerkers 
soos die familielede van 'n werkgewer dan nie beskerm sal word teen ontslag as die interpretasie gevolg 
word nie. Uitsluitsel hieroor is belangrik in die landbousektor omdat boerderybedrywigheid dikwels 'n 
familie-ondememing is waar familielede van die boer en familielede van plaaswerkers hulp verleen sonder 
dat 'n dienskontrak gesluit is. 

Administrator, Transvaal v Traub (1989) 12 JLJ 823 (A). 
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substantiewe konteks aangewend en nie in prosessuele konteks soos in die administratiefreg nie.260 

Selfs in gevalle waar die werkgewer nog nie voorheen die kontrak hemieu het nie, kan die hofbeslis dat 

daar 'n redelike verwagting was <lat <lit wel sou gebeur.261 In gevalle waar <lit uitdruklik in die kontrak 

ingeskryf is <lat die diensverhouding slegs vir 'n sekere tydperk sal duur, sal die hof nogtans ondersoek 

instel of daar 'n redelike verwagting was <lat die verhouding meer permanent van aard sou wees.262 

Die bepaling met betrekking tot die reg op 'n werk na kraamverlof, verleen nou groter beskerming aan 

swanger vroue. Die weiering van 'n werkgewer om so 'n vrou toe te laat om haar werk te hervat, sou wel 

moontlik onder die ou WA V 'n onbillike arbeidspraktyk kon uitmaak.263 Dit kon egter 'n duur en 

langsame proses vir so 'n vrou inhou. Die nuwe WA V bied nou regsekerheid en uitdruklike beskerming. 

Artikel 187(l)(c) bepaal <lat ontslag van 'n vrou weens haar swangerskap, voorgenome swangerskap of 

enige rede wat met haar swangerskap verband hou, outomaties onbillik sal wees. Sy sal geregtig wees op 

herindiensneming of die maksimum vergoeding (24 maande se besoldiging) wat deur artikel 194(3) 

beskryf word. 

In die geval van konstruktiewe ontslag sal die werknemer moet bewys <lat die werkgewer voortgesette 

<liens ondraaglik gemaak het, omdat die bewyslas op die werknemer is om ontslag te bewys. Die hof sal 

moet beslis of die gedrag van die werkgewer sodanig was <lat <lit voortgesette <liens ondraaglik gemaak 

het.264 In Tyikana v Roui265 het die werkgewer die plaaswerker beveel om die werkplek te verlaat. Sy 

260 

261 

262 

263 

264 

265 

A A Landman 'Unfair Dismissal: The new rules for capital punishment in the workplace' Deel 1 (1995) 5 
(5) CLL 41op43. 

In die Duitse reg word vereis dat die werkgewer 'n rede verskaf vir die beperking van 'n dienskontrak tot 
'n vaste termyn. Hierdie vereiste verhoed werkgewers om gebruik te maak van 'n vastetermyn-dienskontrak 
ten einde beskerming wat deur die reg aan werknemers gebied word, te ontduik. (M Olivier 'Legal 
Constraints on the Termination of Fixed-term contracts of Employment: An Enquiry into Recent 
Developments' (1996) 17 (6) ILJ 1001op1025. 'n Soortgelyke bepaling in die Suid-Afrikaanse WAV kan 
verhoed dat werkgewers 'seisoenarbeiders' jaar najaar nuut aanstel om aanspreeklikheid te ontduik. 

Die hofhet egter in Malandoh v The SABC [1997] 5 BLLR 555 (AH) beslis dat 'n werknemer by 'n kontrak 
vir 'n vaste termyn nie 'n eis van 'n redelike verwagting kan opwerp waar die kontrak uitdruklik bepaal dat 
dit slegs vir 'n vasgestelde periode geld nie en waar persone wat beloftes gemaak het met betrekking tot 
permanente werk, nie die bevoegdheid gehad het om die werkgewer te bind nie. 

Randall v Progress Knitting Textiles Ltd ( 1992) 13 JLJ 200 (NH). 

Pretoria Society for the Care of the Retarded v Loots [ 1997] 6 BLLR 721 (AAH). 

[ 1996] 8 BLLR 1046 (LAH). 
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woorde was vatbaar vir die vertolking deur die werknemer dat hy ontslaan is. Die hof het bevind dat dit 

konstruktiewe ontslag was. Dit was ook onbillike ontslag omdat daar nie aan substantiewe en prosessuele 

billikheidsvereistes voldoen is nie. 

12.4 Outomatiese onbillike ontslag 

Die Wet gee in artikel 187 'n lys van redes vir ontslag wat in alle gevalle onbillik sal wees. Die 

werkgewer sal onder geen omstandighede kan aantoon dat een van hierdie redes billike ontslag daarstel 

me. 

Hierdie redes kom ooreen met die bepalings van Konvensie 158 van die Intemasionale 

Arbeidsorganisasie266 en sluit die volgende in: 

• ontslag in stryd met artikel 5 van die wet wat beskerming aan werkers teen viktimisasie weens 

onder andere vakbondlidmaatskap bied267 

• ontslag weens deelname van 'n werknemer aan 'n beskermde staking of prosesoptrede, of die 

ondersteuning van sodanige aksies deur 'n werknemer 

• die ontslag van 'n werknemer, weens die weiering om die werk van 'n antler werknemer wat aan 

'n beskermde staking deelneem ofuitgesluit is te verrig, tensy die werk noodsaaklik is ten einde 

te voorkom dat lewe, persoonlike veiligheid of gesondheid werklik in gevaar gestel word 

• ontslag om die werknemer te verplig om 'n eis ten opsigte van enige aangeleentheid van 

onderlinge belang tussen werkgewer en werknemer te aanvaar 

• ontslag weens die werknemer se stappe om enige reg kragtens die wet uit te oefen, of deelname 

aan verrigtinge ingevolge die wet 

• ontslag weens die swangerskap van 'n werknemer of enige rede wat met haar swangerskap 

verband hou268 

266 

267 

268 

'Termination of Employment' Konvensie 158 van 1982. 

National Union of Textile Workers & Others v Stag Packings (Pty) Ltd & another 1982 (4) SA 151 (T) op 
158. 

In Randall v Progress Knitting Textiles Ltd [1992] 13 JL/200 (NH) het die hof aanvaar dat ontslag van 'n 
swanger vrou onder die ou WA V weens bedryfsvereistes we! billik kan wees. In hierdie saak kon die 
werkgewer egter nie bewys dat die rede vir die ontslag we! op bedryfsvereistes gegrond was nie. Onder die 
1995-W AV sal 'n swanger vrou nie meer op grond van bedryfsvereistes wat met haar swangerskap verband 
hou, ontslaan kan word nie. 
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• ontslag weens onbillike diskriminasie teen 'n werknemer regstreeks of omegstreeks op enige 

arbitrere grond wat insluit maar nie beperk is nie tot ras,269 geslagtelikheid, geslag,270 etniese of 

sosiale herkoms, kleur, seksuele georienteerdheid, ouderdom, 271 gestremdheid,godsdiens,gewete, 

geloof, politieke mening, kultuur, taal, huwelikstaat of gesinsverantwoordelikheid. 

Om outomaties onbillik te wees, moet die gronde in die laaste punt hierbo genoem nie alleen 

diskriminerend wees nie, maar ook arbitrer. Aangesien <lit nie 'n geslote aantal gronde behels nie, kan daar 

ook antler gronde vir outomatiese onbillike beslag bestaan. Die werknemer sal net moet aantoon <lat die 

diskriminasie onbillik en die rede arbitrer is. 

Hierdie gronde vir outomatiese onbillike ontslag is onderworpe aan die kwalifikasie in die sogenaamde 

'ontsnappingsklousule' wat bepaal <lat ontslag op een van die gronde nie outomaties onbillik is as dit 

gegrond is op die inherente vereiste van die spesifieke werk nie.272 Wanneer 'n werknemer weens 

ouderdom ontslaan word op die gewone of ooreengekome ouderdom vir ontslag in die beroep, sal ontslag 

ook nie outomaties onbillik wees nie.273 In hierdie twee gevalle kan ontslag steeds onbillik wees, <lit sal 

269 

270 

271 

272 

273 

In East Rand Proprietary Mines Ltd v Upusa & Others [I997] 1 BLLR IO (AAH) is al die Zoeloe
werknemers mi rasse-gevegte ontslaan, omdat bulle veiligbeid nie deur die werkgewer gewaarborg kon word 
nie. Die bof bet toegegee dat daar gevalle kan wees waar werknemers van een rassegroep in geval van 
konflik weens bedryfsvereistes ontslaan kan word, maar slegs as daar geen altematief is nie. In die 
onderbawige saak is altematiewe vir ontslag nie ten volle ontgin nie. Sodanige ontslag sal ingevolge die 
1995-W AV outomaties onbillik wees. 

In Chemical Workers Industrial Union v Johnson & Johnson (Pty) Ltd [1997] 9 BLLR 1186 (AH) bet die 
bofbeslis dat die selektering van vroulike werknemers vir werkmagbesnoeiing op die basis daarvan dat mans 
meer geskik is om die spesifieke poste te beklee onbillik is, tensy aangetoon kan word dat die werk net deur 
mans gedoen kan word. 

In Swart v Mr Video ( 1997) 2 BLLR 249 (KVBA) is 'n advertensie vir werk in 'n videowinkel geplaas en 
een van die vereistes was dat kandidate vir die pos onder 28 moes wees. Swart bet aansoek gedoen en nie 
die werk gekry nie, omdat sy ouer was as die vereiste wat deur die werkgewer gestel is. By arbitrasie
verrigtinge voor die kommissie is daar namens die werkgewer betoog dat dit 'n inberente vereiste van die 
pos is dat dit deur 'n jong persoon beklee moes word omdat so 'n persoon onder toesig van 'n jonger persoon 
sou moes werk. Die bofbet die argument nie aanvaar nie, omdat daar geen aanduiding was dat Swart nie 
bereid sou wees om onder toesig van 'n jonger persoon te werk nie. 

Artikel l 87(2)(a). 

Artikel l 87(2)(b ). In Schmahmann v Concept Communications Natal (Pty) Ltd [1997] 8 BLLR 1092 (AH) 
is die applikant wat as boekhouer gewerk bet se dienskontrak op 65-jarige ouderdom beeindig omdat die 
firma se boekhoustelsel gerekenariseer is. Daar was geen ooreenkoms oor 'n aftree ouderdom nie. Die bof 
het bevind dat hier nie outomatiese onbillike ontslag plaasgevind bet nie, omdat die applikant die normale 
aftree ouderdom bereik het. 
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net nie meer outomaties onbillik wees nie.274 

Sodra die werkememer bewys het dat ontslag weens een van bogenoemde redes plaasgevind het, sal die 

werker sonder meer op herindiensstelling of vergoeding geregtig wees. 

12.5 Ander gevalle van onbillike ontslag 

Behalwe gevalle van outomatiese onbillike ontslag, is ontslag volgens artikel 188 ook onbillik indien die 

werkgewer nie kan bewys dat die rede vir ontslag 'n billike rede is wat gegrond is op die werknemer se 

gedrag, geskiktheid/ bekwaamheid, of die werkgewer se bedryfsvereistes nie. Enige ander rede vir ontslag 

sal dus onbillik wees. 

Die bepaling in die wet is in ooreenstemming met artikel 4 van Konvensie 158 van 1982 van die IAO wat 

handel oor die beeindiging van <liens en as volg lui: 'The employment of a worker shall not be terminated 

unless there is a valid reason for such termination connected with the capacity or conduct of the worker 

or based on the operational requirements of the undertaking, establishment or service.' 

Artikel 188(1) bevat 'n kodifikasie van die reg met betrekking tot onbillike ontslag soos ontwikkel deur 

die nywerheidshof, waar IAO-standaarde 'n belangrike rol gespeel het.275 

nywerheidshof kan dus in die nuwe bedeling ook as riglyne di en. 

Uitsprake van die 

12.5.1 Ontslag gegrond op bedryfsvereistes 

Weens die swak ekonomiese klimaat in SA die afgelope paar jaar en die groot persentasie afdankings as 

gevolg daarvan, het duidelike riglyne vir billike ontslag gegrond op bedryfsvereistes al hoe belangriker 

geword en was daar heelwat ontwikkeling op die gebied. 276 

274 

275 

276 

Aangesien plaasarbeiders meestal hande-arbeid verrig wat fisiese krag vereis, sou 'n Iandbouwerkgewer op 
een of beide van die gronde kon steun. Daar sal waarskynlik van so 'n werkgewer vereis word om die 
werker in 'n ander kapasiteit te akkommodeer waar ligter werk gedoen word, voordat ontslag as billik 
beskou sal word. 

Sien byvoorbeeld National Automobile & Allied Workers Union v Pretoria Precision Castings (Pty) Ltd 
(1985) 6 JLJ 369 (NH). 

PAK le Roux 'Developments in Individual Labour Law' in Halton Cheadle PAK le Roux Clive 
Thompson & Andre van N iekerk Current Labour Law ( 1994) 23. 
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Artikel 213 definieer bedryfsvereistes as vereistes gegrond op die ekonomiese, tegnologiese, strukturele 

of soortgelyke behoeftes van 'n werkgewer. Die vereistes is volgens die bewoording nie 'n geslote 

kategorie nie en sluit alle noodsaaklike stappe in om 'n ondememing meer winsgewend te maak, dit meer 

effektief te bedryf en te rasionaliseer ten einde die voortgesette bestaan daarvan te verseker. Die frase 

'soortgelyke behoeftes' beteken dat daar wel antler redes as die genoemde redes kan wees, maar dat dit 

verband moet hou met die kategoriee wat in die woordomskrywing genoem word. 

Die vraag is tot watter mate die hof die rede wat deur die bestuurder vir die ontslag aangevoer word, kan 

bevraagteken. Volgens le Roux277 is die rol van die hofbeperk tot ontslag weens malafides, omdat die 

hof nie in staat is om die bedryfsvereistes van 'n besigheid te beoordeel nie.278 Die arbeidsappelhofhet 

in Ochse Well v Pretorius (Pty) Ltd v Vermeulen279 aanvaar dat konstruktiewe ontslag weens 

bedryfsvereistes billik kan wees, aangesien die werkgewer die bevoegdheid het om arbeidspraktyke te 

verander (al is dit tot nadeel van werknemers) ten einde die ondememing se belange te di en. 

Die vereistes wat deur die 1995-WA V gestel word vir billike ontslag gegrond op bedryfsvereistes, is tot 

'n groot mate kodifikasie van regsreels soos deur die howe neergele is, sowel as uitsluitsel oor aspekte 

waaroor daar onsekerheid bestaan het en vereistes wat voorsiening maak vir oorlegpleging met 

byvoorbeeld werkplekforums om plek te maak vir die doelwitte en strukture van die nuwe WA V. 

Prosessuele vereistes vir billike ontslag weens bedryfsvereistes word in artikel 189 vervat. Die artikel 

bepaal dat indien 'n werkgewer beoog280 om 'n werknemer op grond van bedryfsvereistes te ontslaan, moet 

die werkgewer eers in ooreenstemming met 'n kollektiewe ooreenkoms oorleg pleeg.281 Indien daar nie 

277 

278 

279 

280 

281 

PAK le Roux 'Developments in Individual Labour Law' in Halton Cheadle PAK le Roux Clive 
Thompson & Andre van Niekerk Current Labour Law (1994) 7. 

In Manyaka v Van de Wetering Engineering (Pty) Ltd [l 997) 11 BLLR 1458 (AH) het die hof gese dat 
ontslag die laaste uitweg moet wees. 

(1997) 2 BLLR 124. 

Die woord 'beoog' dui aan dat die werkgewer reeds in 'n vroee stadium met werknemers moet konsulteer. 
Die aanwysing is in ooreenstemming met die uitspraak in Atlantis Diesel Engines (Pty) Ltdv National Union 
of Metalworkers of SA ( 1994) 15 JLJ 124 7 (A). Die werkgewer moet konsulteer voordat die besluit geneem 
is om te ontslaan en nie daarna slegs met die oog op hoe die ontslag uitgevoer moet word nie. 

Selfs al stem die werknemer in dat sy weens werkmagbesnoeiing ontslaan word, moet daar aan die vereistes 
met betrekking tot oorlegpleging voldoen word (Bekker v Nationwide Airlines (Pty) Ltd [ 1998) 2 BLLR 139 
(AH). 



458 

'n kollektiewe ooreenkoms bestaan nie, moet die werkgewer met' n werkplekforum oorleg pleeg en in di en 

laasgenoemde nie bestaan nie, moet die werkgewer oorleg pleeg met 'n vakbond en indien daar geen 

vakbond is nie moet daar met die werker of werkers wat geraak word, oorleg gepleeg word. 

Die werkgewer en die party met wie die oorleg gepleeg word, moet poog om eenstemmigheid te bereik 

oor maatreels om ontslag te vermy, om die aantal persone wat ontslaan moet word tot die minimum te 

beperk, om die tydsberekening van die ontslag te verander en die nadelige gevolge van ontslag vir die 

werknemer te versag. 282 Die partye moet ook poog om eenstemmigheid te bereik oor die metode van 

selektering van werkers wat ontslaan sal word.283 Daar moet ook besin word oor die uittreeloon vir 

ontslane werkers. 284 Bogenoemde bepalings is in ooreenstemming met Aanbeveling 166 van die IA 0 wat 

werkgewers as volg aanraai: 

.... seek to avert or minimize as far as possible termination of employment for reasons of an economic, 

technological, structural or similar nature without prejudice to the efficient operation of the undertaking, 

establishment or service and to mitigate the adverse effects of any termination of employment for these 

reasons ... 285 

Die bestuursprerogatief van die werkgewer word tot 'n groot mate deur bogenoemde bepalings beperk. 

Hierdie beperking is in teenstelling met uitsprake van die nywerheidshof onder die 1956-WA V tot die 

effek dat die bestuur nie met werkers hoef te konsulteer aangaande die besluit om te besnoei nie, maar 

slegs oor die gevolge van die besluit.286 

Rassewrywing wat gelei het tot die ontslag van Zoeloe-werkers in East Rand Proprietary Mines Ltd v 

282 

283 

284 

285 

286 

Artikel 189(2). 

In Chemical Workers Industrial Union vJohnson & Johnson (Pty) Ltd [1997) 9 BLLR 1186 (AH) het die 
hof die betekenis van oorlegpleging bespreek. Die vereiste tot oorlegpleging hou in dat bona fide pogings 
aangewend moet word om konsensus met werknemers te bereik voordat ontslag weens bedryfsvereistes 
gei"mplementeer word. 

Artikel 189(2). 

'Termination of Employment' Aanbeveling 166 van 1982. 

Building Construction & Allied Workers Union v Murray and Roberts Building (Tvl) (Pty) Ltd (1991) 12 
ILJ 112 (AAH). 
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Upusa and Others,287 wat nog onder die 1956-WA V beslis is, is deur die bestuur aangebied as ontslag 

weens bedryfsvereistes. Die hofhet beslis dat die rede vir ontslag slegs geldig sal wees indien daar geen 

ander altematief vir ontslag was nie, omdat die Zoeloes in werklikheid op grond van hul ras ontslaan is. 

In die saak is ander altematiewe as ontslag nie genoegsaam ondersoek nie en is daar nie genoeg tyd vir die 

bemiddelingsproses toegelaat nie. In die lig van artikel 187(1 )(f) van die 1995-WA V sal ontslag wat 

gegrond is op die ras van die werknemer waarskynlik outomaties onbillik wees en sal dit nie as ontslag 

weens operasionele vereistes beskou word nie. 

Artikel 189(3) bepaal dat die werkgewer alle tersaaklike skriftelike inligting288 aan die oorlegplegende 

party moet verskaf wat insluit redes vir die beoogde ontslag, altematiewe wat oorweeg is voordat die 

werkgewer ontslag voorgestel het, die getal werknemers wat ontslaan gaan word, selekteringsmetodes vir 

die ontslag van werknemers, die tydstip van ontslag, die voorgestelde uittreeloon, beoogde bystand van 

die werkgewer aan afgedankte werkers en die moontlikheid van toekomstige herindiensneming. 289 

Die werkgewer moet aan oorlegplegende partye die geleentheid bied om vertoe te rig en die werkgewer 

moet op die vertoe reageer en redes verskaf indien daar nie met voorstelle saamgestem word nie. Die 

werkgewer moet werknemerswat ontslaan word selekteervolgens maatstawwe waarop die oorlegplegende 

partye ooreengekom het. Indien daar nie op maatstawwe ooreengekom is nie, moet die maatstawwe wat 

toegepas word billik en objektief wees.290 Die Wet skryf nie die maatstawwe voor nie. Voorsittende 

beamptes sal waarskynlik steun op maatstawwe wat deur die howe onder die ou WA V aangewend is. 

287 

288 

289 

290 

(1997] 1 BLLR IO (AAH). 

In Upusa & Others v Grinaker Duraset (1998) 2 BLLR 190 (AH) bet die vakbond by oorlegpleging oor 
ontslag weens bedryfsvereistes die finansiele state van die werkgewer aangevra. Die werkgewer bet geweier 
om dit beskikbaar te stel op grond daarvan dat dit nie relevant was nie. Die bof bet bevind dat so 'n 
algemene aansoek wat in werklikheid gerig was om vas te stel boeveel geld die werkgewer in die bank gebad 
bet, nie tersaaklik was nie, omdat dit bier slegs gegaan bet oor die vermindering in die bestelling vir 'n 
spesifieke produk wat veroorsaak bet dat werkers oortollig geraak bet. 

Die vereistes in die nuwe WA V met betrekking tot die verskaffing van inligting is in ooreenstemming met 
die uitspraak in Atlantis Diesel Engines v National Union of Metalworkers of SA (1994) 15 ILJ 1247 (A) 
waar die bof die openbaarmaking van inligting van 'n werkgewer vereis bet ten einde die konsultering voor 
ontslag weens bedryfsvereistes sinvol te maak. Die uitspraak weerspieel die ontwikkeling op die gebied van 
ontslag weens bedryfsvereistes vanaf die uitspraak in Building Construction & Allied Workers Union v 
Murray & Roberts Building (Tv/) (Pty) Ltd (1991) 12 ILJ 112 (AAH). 

Artikel 189(7). Hierdie vereiste wat deur die wet gestel word, is van groot belang vir plaaswerkers wat 
weens toenemende meganisasie afgedank word weens 'bedryfsvereistes' terwyl die werklike rede die vrees 
van landbouwerkgewers is vir eise wat die nuwe WA V aan hulle sal stel en ook vrees vir die effek van die 
wette wat grondbervorming reel. 
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Die LIFO-beginsel wat tot dusver algemeen gebruik is, verseker dat die werkgewer nie arbitrer by 

selekteringsmaatstawwe vir ontslag optree nie.291 Die kriterium is bevredigend uit die oogpunt van 

werknemers, maar vir 'n werkgewer is die produktiwiteit van 'n werknemer, veral in 'n swak ekonomiese 

klimaat van die grootste belang. Die nywerheidshof het al kriteria soos produktiwiteit, gedrag en meriete

aanslae in ag geneem by oorweging van die billikheid van herindiensneming.292 In gevalle waar die 

seleksie-kriteria nie so objektief is soos met die LIFO-beginsel nie, rus daar 'n groter verpligting op die 

werkgewer om te konsulteer. 293 Daar moet in gedagte gehou word dat die LIFO-beginsel tot nadeel kan 

wees van werknemers wat onlangs ingevolge regstellende aksie aangestel is. 

Landbou-werkgewers wat tradisioneel 'n meer outoritere bestuurstyl handhaaf, sal groot aanpassingsmoet 

maak onder die nuwe WA V wat betrefkonsulteringsvereistes. Probleme wat kan ontstaan word weerspieel 

in sake wat deur die landbou-arbeidshof beslis moes word. 

In Matuwane, Solomon en 54 ander v Venemas Robert h/a Tevrede Boerdery294 waar werkers weens 

bedryfsvereistes afgedank is, sonder dat konsultasie plaasgevind het, het die landbou-arbeidshof 

werkgewers in die boerderysektor as volg aangespreek: 'It is expected of employers in the farming 

community that they communicate with, negotiate with and generally deal with representative unions and 

employee organisations where same have been elected to represent the employees concerned.' 

Die nuwe WA V onderskryf hierdie aanwysing van die landbou-arbeidshof met betrekking tot 

onderhandeling oor die ontslag van werknemers weens bedryfsvereistes. Aangesien vakbonde in die 

landbou nie sterk georganiseerd is nie, en dit blyk dat werkplekforums nog geen groot rol speel nie, sal 

291 

292 

293 

294 

Daar kan by wyse van kollektiewe ooreenkoms van hierdie maatstaf afgewyk word soos gebeur bet in 
Ntsangani v Golden Lay Farms ( 1992) 13 /LJ 1 I 99 (NH). In hierdie geval is die 'geskooldheid' van werkers 
(wat die vermoe om swaar voorwerpe te hanteer behels bet) deur 'n kollektiewe ooreenkoms as maatstafvir 
ontslag aanvaar. Die effek was egter dat vroue wat nie swaar werk kon doen nie, afgedank is. Die hofhet 
ontslag van die vroue nie as 'n onbillike arbeidspraktyk gesien nie. So 'n beslissing sou nie kon standhou 
teen artikel 187 van die I 995-W AV wat ontslag gebaseer op geslag as outomatiese onbillike ontslag beskou 
nie, tensy die vermoe om swaar voorwerpe te hanteer 'n inherente vereiste van die bepaalde werk is (Artikel 
187 (2)). 

PA K le Roux 'Developments in Individual Labour Law' in Halton Cheadle PA K le Roux Clive 
Thompson & Andre van Niekerk Current Labour Law (1994) 7. 

PA K le Roux 'Developments in Individual Labour Law' in Halton Cheadle PA K le Roux Clive 
Thompson & Andre van Niekerk Current Labour Law (1994) 23. 

LAH 30/2/00040. 
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die landbou-werkgewer meer dikwels met die werknemers self as met 'n werkplekforum of vakbond moet 

onderhandel. 'n Groot persentasie plaaswerkers is ongeletterd en sou moeilik in 'n suksesvolle 

onderhandeling met 'n outoritere en patemalistiese werkgewer betrokke kon raak. In so 'n geval sou 

werkers hul eers na ontslag op die kommissie en arbeidshof kan beroep. Werknemers in die landbou sal 

eers die volle waarde van konsulteringsvereistes van die nuwe WA V geniet indien daar vakbonde en 

werkplekforums in plek is. 

Indien wangedrag die gevolg het dat die verhouding tussen die werkgewer en werknemer vemietig word 

of die gedrag 'n vertrouensbreuk veroorsaak, kan werknemers ook op grond van bedryfsvereistes ontslaan 

word.295 

Waar die werkgewer verplig was om wysigings in diensvoorwaardes aan te bring vir bedryfsvereistes en 

die werknemer voor 'n keuse gestel word om die nuwe voorwaardes te aanvaar en die werknemer dit nie 

aanvaar nie en bedank, het die hof beslis dat die werkgewer nie onbillik opgetree het nie.296 Die 

werkgewer mag die werknemer volgens die 1995-W AV egter nie ontslaan om hom/haar te dwing om 

gewysigde diensvoorwaardes te aanvaar nie.297 Die werkgewer sal moet aantoon dat die werknemer weens 

bedryfsvereistes ontslaan is en nie om die werknemer te dwing om die nuwe voorwaardes te aanvaar nie. 

Landbouwerkgewers wat in 'n kwesbare posisie verkeer indien 'n staking tydens byvoorbeeld oes- of 

planttyd plaasvind, sal stakende werkers op grond van bedryfsvereistes kan ontslaan.298 Die voorwaarde 

vir sodanige ontslag is dat die vereistes vir ontslag weens bedryfsvereistes in die wet nagekom moet word. 

Hierdie is 'n magtige wapen in die hand van 'n werkgewer, maar in spoedeisende gevalle sou dit ook nie 

die nodige verligting vir 'n werkgewer hied nie, omdat die oorlegpleging wat vir ontslag weens 

bedryfsvereistes in die wet vereis word 'n langsame proses kan wees. 

295 

296 

297 

298 

Food & Allied Workers Union & Others v Amalgamated Beverage Industries Ltd(1994) 15 ILJ630 (NH). 

W L Ochse Webb & Pretorius (Pty) Ltdv Vermeulen (1997) 2 BLLR 124 (AAH). 

187(l)(c) van die 1995-WAV. 

Artikel 67(5). 
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12.5.2 Ontslag weens wangedrag 

'n Dienskontrak: bevat 'n verhoudingselement wat meer is as die lewering van dienste teen vergoeding. 

Die diensverhouding word be'invloed deur die geldende sosiale, ekonomieseen politieke omstandighede. 299 

Daar kan gese word dat die dissiplinere bevoegdheid van die werkgewer die sosiale aard van die 

diensverhouding, asook die aard en omvang van die werknemer se ondergeskiktheid binne die 

diensverhouding illustreer.300 

Hierdie stelling word waar bewys indien daar na die omstandighede van plaaswerkers in Suid-Afrika 

gekyk word. Weens hulle swak: politieke posisie en die sterk bande tussen landbouwerkgewers en die 

regering van die dag, was plaaswerkers nie by beskermende arbeidswetgewing ingesluit nie. Plaaswerkers 

is as gevolg hiervan op talle terreine benadeel. 301 Ontslag weens wangedrag en onbevoegdheid is jarelank 

deur die gemenereg waarvolgens blote kennisgewing en selfs summiere ontslag voldoende was, 

gereguleer. Dissiplinering vir wangedrag het soms selfs die vorm van fisiese aanranding aangeneem.302 

Met die inwerkingtreding van die Wet op Landbou-arbeid is die vereistes van die 1956-W AV ten opsigte 

van substantiewe en prosessuele billikheid by ontslag ook op plaaswerkers van toepassing gemaak:. Die 

hofwas volgens artikel 17E van die Wet op Landbou-arbeid verplig om die 'besondere boerderysituasie' 

in aanmerking te neem by die beslissing oor 'n beweerde onbillike arbeidsprak:tyk. Patemalistiese 

beskouings van werkgewers oorontslagmoes plekmaak: virdie nak:oming van substantiewe en prosessuele 

vereistes om billike ontslag daar te stel. 

Soos reeds hierbo gese, bepaal die nuwe WA V dat die werkgewer slegs in drie gevalle kan aantoon dat 

ontslag billik was, dit is in die geval van ontslag weens wangedrag, onbekwaamheid en bedryfsvereistes. 

Sodra die werknemer bewys van ontslag gelewer het, is die onus op die werkgewer om te bewys dat die 

299 

300 

301 

302 

Barney Jordaan & Alan Rycroft Handleiding tot die Suid-Afrikaanse Arbeidsreg (1994) 183. 

Paul Davies & Mark Freedland Labour Law: Text and Materials 2de uitg Londen: Weidenfeld and Nicolson 
(1984) 421. 

Sien hoofstukke l en 2. 

Lauren Segal A Brutal Harvest: The Roots and Legitimation of Violence on Farms in South Africa 
Johannesburg: Black Sash (1991) 10 en 11. 
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ontslag billik was. 303 

'n Goeie Praktykskode met betrekking tot ontslag is as bylae 8 tot die nuwe WAV gepubliseer. Artikel 

188 van die 1995-WA V vereis dat persone wat beslissings moet maak oor die billikheid van ontslag, die 

beginsels wat in die Kode vervat is in aanmerking moet neem. 

Die Kode gee erkenning daaraan dat elke geval uniek is en dat afwykings van die norme wat in die Kode 

gestel word in sommige omstandighede geregverdig kan word. 304 Daar word dus nie outomatiese 

toepassing van die Kode op 'n geval vereis nie, daar is steeds beweegruimte vir spesiale omstandighede. 

Op grond hiervan sal spesiale omstandighede in die landbou moontlik in aanmerking geneem kan word, 

omdat die Kode nie rigied toegepas hoef te word nie. 305 

Item 2 van die bylae bepaal dat ontslag onbillik is indien dit nie om 'n billike rede en ooreenkomstig 'n 

billike prosedure geskied nie, selfs al voldoen dit aan enige tydperk van kennisgewing in 'n dienskontrak 

of wetgewing wat die dienssituasie reel. Die billikheid al dan nie van die rede vir ontslag word bepaal 

aan die hand van die feite van die saak en die geskiktheid van ontslag as straf. Die billikheid van die 

prosedure word bepaal aan die hand van riglyne soos in die Kode uiteengesit. 

12.5.2.1 Dissiplinere kodes 

Daar word deur middel van die Kode van alle werkgewers vereis om dissiplinere reels aan te neem om 

gedragsnorme vir werknemers te bepaal. Groter besighede306 sal oor die algemeen 'n meer formele 

benadering tot dissipline vereis. Gedragsnorme moet egter duidelik en verstaanbaar wees. Dissiplinere 

reels moet van so 'n aard wees dat sekerheid en konsekwentheid oor die toepassing van dissipline 

303 

304 

305 

306 

Artikel 192. 

Die betrokke gedeelte in die inleiding tot die Kode Jui as volg: 'Elke geval is uniek, en afwykings van die 
nonne wat deur hierdie Kode gestel word, kan in geskikte omstandighede geregverdig word. Die getal 
werknemers wat by 'n ondememing in <liens is, kan byvoorbeeld 'n antler benadering regverdig. 

Uitsprake van die LAH waar die spesifieke boerderysituasie in aanmerking geneem is, kan as gevolg van 
hierdie frase moontlik deur die Kommissie in aanmerking geneem word. 

Die maatstawwe vir groter en kleiner besighede word nie in die Kode uitgespel nie. Indien 'n besigheid met 
50+ werknemers as 'n groot besigheid beskou word, sal meer as 80% van plase in Suid-Afrika nie as groot 
besighede beskou word nie en 'n minder fonnele benadering kan volg. (Suid-Afrika. Census of Agriculture 
1993 Pretoria: Sentrale Statistiekdiens (1998) 6. 
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meegebring word. 307 Sommige reels ofnorme is volgens die Kode moontlik so goed gevestig en bekend 

dat dit nie nodig is om dit bekend te maak nie. 308 

'n Werknemer behoort nie normaalweg vir 'n eerste oortreding ontslaan te word nie, behalwe waar die 

wangedrag van so 'n ernstige aard is dat dit 'n voortgesette diensverhouding onhoudbaar maak.309 Die 

Kode onderskryf 'n stelsel van progressiewe dissipline waarin berading en waarskuwings 'n belangrike 

rol speel. Ontslag behoort slegs toegepas te word in gevalle van emstige wangedrag soos growwe 

oneerlikheid, 310 opsetlike beskadiging van eiendom, opsetlike bedreiging van die veiligheid van ander, 

'n fisiese aanval op die werkgewer, medewerknemers of kliente en growwe insubordinasie. 311 

Wanneer die werkgewer moet besluit of ontslag as straf opgele moet word, moet faktore soos die ems 

van die wangedrag, die persoonlike omstandighede van die werknemer,312 die tydperk wat die 

werknemer in <liens was313 en vorige oortredings314 in aanmerking geneem word. Die aard van die werk 

307 

308 

309 

3!0 

311 

312 

313 

Bylae 8 item 3(1). 

Hier word waarskynlik verwys na 'n verbod op diefstal, aanranding en dronkenskap, alhoewel laasgenoemde 
toestand op plase toegelaat ofaangemoedig word in welke geval <lit nie 'n geldige grond vir ontslag sal wees 
nie. (Booysen v Helderenberg (1994) 15 JLJ 673). In Motsenyane v Rockface Promotions [1997] 2 BLLR 
217 (KVBA) is beslis dat die Goeie Praktykskode nie vereis <lat elke reel by die werkplek in die fynste 
besonderhede uitgespel word nie, <lit is voldoende as die werknemer redelikerwys van die reel en die gevolge 
van nie-nakoming bewus was. 

Hierdie aanwysing is in ooreenstemming met die benadering gevolg in Anglo American Farms h/a 
Boschendal Restaurantv Komwayo (1992) 13 /LJ373 (AAH). In Food & Allied Workers Union on behalf 
ofSkade v Premier Milling (1997) 18 ILJ 1134 (KVBA) is die ontslag van 'n werknemer weens diefstal, wat 
'n eerste oortreding was, as onbillik beskou omdat <lit nie so emstig was om 'n voortgesette diensverhouding 
ondraaglik gemaak is nie en die werkgewer geen getuienis tot die teendeel aangevoer het nie. In SA 
Commercial Catering & Allied Workers Union v Bonus Building (1997) 18 ILJ 1167 (KVBA) is egter 
bevind <lat weens die aard van die werk van die werknemer, wat 'n vertrouensposisie beklee het, <lit 
onmoontlik vir die werkgewer was om na 'n eerste oortreding weer vertroue in die werknemer te plaas. 

In Strydom v Usko [1997] 3 BLLR 343 (KVBA) het die kommissie die werkgewer se argument <lat diefstal 
outomatiese ontslag regverdig, ongeag die waarde van die goed of die werknemer se vorige dissiplinere 
rekord, verwerp. 

Bylae 8 item 3(4). 

Bylae 8 item 3(5). Die Kode bring sekerheid met betrekking tot hierdie aspek waaroor die nywerheidshof 
in die verlede botsende uitsprake gelewer het. (D du Toit D Woolfrey J Murphy S Godfrey D Bosch 
& S Christie The Labour Relations Act of 1995 (1996) 356). 

In SA Farm andAllied Workers Union and Others v Hyde Park Sugar Estates (Pty) Ltd(l994) 11 SALLR 
34 (LAH) het die hof beveel <lat werkers weer in <liens gestel word, ten spyte daarvan <lat die werkgewer 
reeds ander werkers aangestel het in die plek van die werkers wat weens 'n staking ontslaan is: 'I am of the 
view that the long service of the majority of applicants, coupled with the fact that they lived on respondent's 
premises for serveral years and had nowhere else to go after dismissal, are compelling reasons for their 
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self en die omstandighede rondom die oortreding moet ook in ag geneem word. Waar 'n plaaswerker 

ontslaan word, moet die hof of kommissie byvoorbeeld die feit dat die plaaswerker en sy /haar familie 

hulle huisvesting kan verloor in aanmerking neem. 315 

'\ 

Ontslag as straf moet konsekwent toegepas word. 316 Die landbou-arbeidshof bet in Trompetter en 'n 

Ander v J G Barnard h/a Plaas Kruisaar3 11 beslis dat ontslag nie konsekwent as straf toegepas is nie en 

daarom was ontslag in die spesifieke geval nie billik nie. 

Die Kode vereis dat werkgewers dissiplinere rekords moet hou en <lat die aard van oortredings, optrede 

deur die werkgewer en die redes daarvoor gemeld moet word. 318 Die verpligting op werkgewers sluit 

aan by die beleid van progressiewe dissipline wat deur die WA V onderskryf word. 319 

Die aanwysings in die Kode behoort 'n verbetering in dissiplinere prosedures vir plaaswerkers mee te 

314 

315 

316 

317 

318 

319 

reinstatement' (66). 

Hierdie bepaling is in ooreenstemming met die praktyk wat in die nywerheidshof en die Iandbou-arbeidshof 
gevolg is. In M Nhlapo v A Tonkin Saaknommer LAH 30/2/00141 het die Iandbou-arbeidshof ontslag 
weens dissiplinere redes as volg beperk: 
Late-coming, drunkenness on duty, refusal to work and refusal to obey an instruction are all valid reasons 
for disciplinary action. A single offence, however, does not justify dismissal. Applicant had no current 
related warnings in this regard and his disciplinary record was, therefore, for all intents and purposes 
untainted and although there might have been valid reasons to dismiss him there was no fair reasons for his 
dismissal. (6). 

Sien gedeelte uit SA Farm and Allied Workers Union v Hyde Park Sugar Estates Pty Limited (1994) 11 
SALLR 34 (LAH) soos hierbo aangehaal. 

Bylae 8 item 3(6). In Early Bird Farms (Pty) Ltdv Mbambo [1997] 5 BLLR541 (AAH) het die hofbevind 
dat die ontslag van 'n werknemer onbillik was omdat 'n mede-werknemer wat ook betrokke was by die 
beweerde oortreding slegs 'n finale waarskuwing ontvang het. Die werkgewer sou gedifferensieerde 
sanksies kon regverdig op grond van die verskil in persoonlike omstandighede van die werknemers, maar 
het dit nie gedoen nie. In Food and General Workers Union oho Elliot Ndeya v Pritchard Cleaning [1997] 
11 BLLR 1510 (KVBA) is twee werknemers ontslaan omdat hulle 'n klient van die respondent se drank 
gedrink het. Een van die werknemers is weer in diens gestel. Die kommissie het bevind dat dit nie onbillik 
teenoor die werknemer was wat nie in diens gestel is nie, omdat hy nie berou getoon het nie, terwyl die 
heraangestelde werknemer wel berou getoon het. 

[ 1995] 6 BLLR 119 (LAH). Die werkgewer se rede vir die versuim om sy eie dissiplinere kode toe te pas 
was volgens horn dat hy die werkers se oortredings telkens oorgesien het omdat hy 'soos 'n pa' vir hulle was. 
Hierdie patemalistiese optrede is nie deur die LAH aanvaarbaar gevind nie en daar is bevind dat die 
werkgewer 'n onbillike arbeidspraktyk gepleeg het. 

Bylae 8 item 5. 

Bylae 8 item 3(4). 
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bring. Navorsing van prosedures met betrekking tot die dissiplinering van plaaswerkers in die 

Bloemfontein-area in 1994 het byvoorbeeld aangetoon dat daar op die 24 plase wat deel van die 

ondersoek gevorm het, geen geskrewe dissiplinere prosedure bestaan het nie, dat dissiplinering geen 

vaste vorm aangeneem het nie en dikwels uit ekstra werk of die weerhouding van vergoedingin natura, 

of die weerhouding van die plaaswerker se loon bestaan het. 320 

12.5.2.2 Prosessuele billikheid 

Wat billike prosedure vir ontslag betref, vereis die Kode dat die werkgewer ondersoek na die gronde 

vir die ontslag instel. 'n Formele ondersoek is nie noodsaaklik nie. 321 Die vereistes vir 'n formele 

verhoor wat in die saak Mahlangu v CIM Deltak322 gestel is en as die standaardvereistes in die 

nywerheidshof gestel is, is nie meer toepaslik nie. 323 Die Kode bepaal dat daar nie 'n formele 

ondersoek hoefte wees nie. Die werknemer moet in kennis gestel word van die aantyging in 'n taal wat 

die werknemer verstaan en moet die geleentheid gegun word om sy /haar saak te stel en 'n antwoord voor 

te berei. Die werknemer is geregtig daarop om deur 'n medewerker of vakbondverteenwoordiger 

bygestaan te word. Na die ondersoek moet die werkgewer die besluit aan die werknemer oordra en 

hom/haar verkieslik van 'n skriftelike kennisgewing aangaande die besluit voorsien. Indien die 

werknemer ontslaan is moet die werknemer oor die rede vir die ontslag ingelig word en herinner word 

aan die reg om die aangeleentheid te verwys na 'n raad met jurisdiksie of na die kommissie of vir 

beslegtingdeur enige geskilbeslegtingsprosedure wat ingevolge 'n kollektiewe ooreenkoms ingestel is. 324 

Laasgenoemde verpligting op werkgewers is te verwelkom omdat oningeligte werkers ook op hierdie 

320 

321 

322 

323 

324 

J Heunis & A Pelser 'Basic labour practice in commercial agriculture: the need for formalization' ( 1995) 
26 ( 1) South African Journal of Sociology 62 op 65. 

Bylae 8 item 4. Hierdie toegewing in die Kode is waarskynlik gemaak om klein besighede tegemoet te kom. 
Die Ministeriele Regstaakspan noem in die verduidelikende memorandum dat die legalistiese en omslagtige 
prosedure wat met die ontslag van 'n werknemer vereis word 'n probleem vir veral klein werkgewers is en 
dat die probleem met die nuwe wetgewing uitgestryk sal word. In Mjaji v Creative Signs [ 1997] 3 BLLR 
321 (KVBA) het die kommissie aangedui dat die vereistes vir prosessuele billikheid nie streng toegepas hoef 
te word in die geval van 'n eenmansaak waar die werknemer se skuld met betrekking tot 'n emstige 
dissiplinere oortreding nie te betwyfel was nie. 

( 1986) 7 ILJ 346 (NH). 

A van Niekerk & P le Roux 'Procedural Fairness and the new Labour Relations Act' (1997) 6 (6) CLL 51 
op 57. 

Bylae 8 item 4(3). 
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manier bewus gemaak sal word van bul regte. Dit sal ten bate wees van plaaswerkers wat afgesonderd 

woon en nie al die kommunikasiekanale bet waaroor stedelike werkers beskik nie. In uitsonderlike 

omstandigbede waar daar nie redelikerwys van die werkgewer verwag kan word om aan die riglyne te 

voldoen nie, kan daarvan afgesien word. 325 

Artikel 194 plaas perke op vergoeding aan werknemers wat onbillik ontslaan is. Ontslag wat onbillik 

is, bloot omdat 'n billike prosedure nie gevolg is nie, maak die werknemer slegs geregtig op die bedrag 

wat aan bom/baar betaal sou word gedurende die tydperk vanaf ontslag tot met die laaste dag van die 

verboor. 326 

Deelname aan 'n onbeskermde staking kan ook wangedrag daarstel. 327 Dit regverdig egter (soos enige 

ander vorm van wangedrag) nie altyd ontslag nie. Om die billikheid van ontslag by 'n onbeskermde 

staking te bepaal, moet die feite van die geval, soos die ems van die oortredings pogings wat aangewend 

is om ooreenkomstig die Wet op te tree en of die staking plaasgevind bet in reaksie op ongeregverdigde 

optrede van die werkgewer, in aanmerking geneem word. 328 Die werkgewer moet, volgens die Kode, 

voor ontslag met vakbondbeamptes konfereer, 'n ultimatum stel waarin duidelik gestel word wat van 

werknemers verwag word en watter sanksie in werking gestel sal word as daar nie aan die ultimatum 

voldoen word nie. Daar moet voldoende tyd aan werknemers gegun word om op die ultimatum te 

325 

326 

327 

328 

Bylae 8 item 4( 4 ). Sien 'n bespreking van die omstandighede waaronder van die riglyne afgesien kan word 
in A van Niekerk & P le Roux 'Procedural Fairness and the new Labour Relations Act' (1997) 6 (6) CLL 
51op57. 

In Chotia v Hall Longmore and Co (Pty) Ltd [ 1997] 6 BLLR 739 (AH) het die hofbeslis dat die werknemer 
in die geval van prosessueel onbillike ontslag nie outomaties op die bedrag geregtig is nie, maar dat hy die 
skade moet bewys wat hy as gevolg van die onbillike ontslag gely het. Die arbeidshof het van hierdie 
benadering verskil in National Union of Metalworkers of South Africa & Others v Precious Metal Chains 
(Pty) Ltd [ 1997] 8 BLLR 1068 (AH) omdat die onus om skade te bewys volgens die hof regsekerheid 
benadeel en teen die uitdruklike aanwysings in artikel 194 is. 

Bylae 8 item 6. 

In die Matuwane-saak wat in die landbou-arbeidshofverhoor is en waama hierbo verwys is, is werknemers 
ontslaan omdat hulle nie op 'n ultimatum om terug te keer werk toe gereageer het nie. Die werkers kon weer 
aansoek doen om herindiensneming. Alma} kon egter nie weer aangestel word nie, aangesien die werkgewer 
tydens die staking gemeganiseer het. (Die hof het aanvaar dat die werkgewer reeds geruime tyd voor die 
staking wou meganiseer). Die staking het plaasgevind as gevolg van die werkgewer se weiering dat werkers 
bygestaan word deur vakbondverteenwoordigers by die sluiting van nuwe dienskontrakte met die 
werkgewer, wat as onbillike optrede beskou is. Die werkgewer se gedrag is in aanmerking geneem by die 
bedrag van vergoeding wat die werkgewer aan werkers moes uitbetaal. Onder die nuwe WA V sou van die 
werkgewer vereis word om met werknemers te konsulteer voor ontslag op grond van bedryfsvereistes as 
billik beskou kan word. 
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reageer, tensy daar omstandighede bestaan waaronder daar nie redelikerwys van die werkgewer verwag 

kan word om aan die vereistes te voldoen nie. 329 

12.5.2.3 Substantiewe billikheid 

In ooreenstemming met vereistes vir substantiewe billikheid wat in die 1956-WAV gestel word, bepaal 

die Kode in item 7 dat daar by die oorweging van die billikheid van ontslag vir wangedrag in ag geneem 

moet word of die reel wat oortree is 'n geldige of redelike reel of norm was,330 of die werknemer bewus 

was van die reel,331 of dit konsekwent deur die werkgewer toegepas is332 en of die ontslag die gepaste 

straf vir die oortreding van die reel is. 

Onder die ou WA V is die 'redelike werkgewer' -toets gebruik om vas te stel of die straf gepas is. 

Hierdie kriterium hou egter die gevaar in dat die hof afstand doen van sy diskresie om oor die billikheid 

van die ontslag te beslis. 333 

By ontslag weens wangedrag ontstaan die vraag hoe ver die werkgewer mag gaan met dissiplinering 

weens wangedrag buite werksverband. Die nywerheidshof het in Saaiman & Another v De Beers 

Consolidated Mines334 die vereiste gestel dat daar 'n nexus tussen die gedrag en die werkplek moet 

bestaan. Die hofhet gese dat so 'nnexus bestaan as die gedrag 'n onhoudbare effek op die effektiwiteit, 
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333 
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Die aanwysings is in ooreenstemming met die vereistes wat deur die hof gestel is in Performing Arts Council 
of the Transvaal v Paper Printing Wood and Allied Workers Union (1994) 15 /LJ61 (A). 

Die hof of kommissie verkry hier die bevoegdheid om die bestuursprerogatief van die werkgewer te 
bevraagteken. Die werkgewer kan nie enige onbillike reel neerle wat indien dit oortree word ontslag 
regverdig nie. 

In SA Commercial Catering and Allied Workers Union and Others v City Lodge Hotels (Pty) Ltd 
Saaknommer NH 11/12/10096 het die nywerheidshofbeslis dat dit ook 'n ongeskrewe reel kan wees. 

In Trompetter en Reens v JG Barnard h/a Plaas Kruisaar [ 1995) 6 BLLR 119 (LAH) het die werkgewer 
meer mondelinge waarskuwings gegee as wat die dissiplinere kode vereis, maar geen skriftelike 
waarskuwing soos wel vereis is nie. Die hofhet bevind dat 'n onbillike arbeidspraktykjeens die afgedankte 
werker gepleeg is. Alhoewel die werkgewer 'goed' was vir die werknemer deur horn telkens oor te sien, 
het hierdie gedrag tot onsekerheid gelei en die werknemer kon nie sy gedrag op die inkonsekwente optrede 
rig nie. 

PAK le Roux 'The Reasonable Employer Test: Some Reflections' (1990) 4 LLB 29. 

(1995) 16 /LJ 1551 op 1562. 
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winsgewendheid en voortsetting van die besigheid het. 335 In die Helderenbergsaak336 het die landbou

arbeidshof beslis dat 'n werker wat horn buite diensure op die plaas skuldig gemaak het aan dronkenskap 

en aanranding wel deur die werkgewer gedissiplineer kan word op grond daarvan dat 

landbouwerkgewers 'n 'sosiale betrokkenheid' by hulle werknemers het in die sin dat hulle 

behuisingsfasiliteite en leefareas op die werkgewer se perseel is.' Alhoewel daar meriete in so 'n 

benadering is, is dit ook gekritiseer op grond daarvan dat dit aan die werkgewer wyer magte oor die 

werknemer gee sodat die plaas 'n 'total institution' word en paternalisme versterk word. 337 

Die landbou-arbeidshof het in die Helderenbergsaak die besondere boerderysituasie op die plaas in 

aanmerking geneem, in ooreenstemming met die uitdruklike aanwysing in die Wet op Landbou-arbeid. 

Die omstandighede rondom die ontwikkeling van die dopstelsel in die Wes-Kaap (waar die plaas gelee 

is) het daartoe gelei dat die hof beslis het dat ontslag nie 'n gepaste straf vir die werknemer is nie en dat 

hy weer in diens gestel moet word. 

Die nuwe WA V sluit persone wat in boerderybedrywighede betrokke is ook in en daar is geen spesiale 

voorsiening vir die landbou gemaak nie. Alhoewel die hof altyd die spesiale omstandighede van elke 

geval in aanmerking moet neem en die arbeidshof en die kommissie die omstandighede in die landbou 

in aanmerking behoort te neem, net soos die besondere omstandighede in die mynbou byvoorbeeld in 

aanmerking geneem sal word,338 sal die hof sonder 'n spesifieke aanwysing soos in die Wet op Landbou

arbeid339 moontlik nie 'n beslissing kan neem wat so ver afwyk van die algemene standaard soos in die 

Helderenberg-saak nie, beide wat betref die reg van die werkgewer om te dissiplineer, sowel as die tipe 

straf wat as dissiplinering vir wangedrag opgele kan word. 
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339 

In SA Clothing & Textile Workers Union v H C Lee Co (Pty) Ltd (1997) 18 IL! 1120 (KVBA) is werkers 
wat mekaar by 'n Kersparty aangerand bet ontslaan. Die kommissie bet beslis dat alhoewel die party nie by 
die werkplek plaasgevind bet nie, bet die firma wel reelings daarvoor getref en die wangedrag bet in die lig 
van die ems daarvan so op die diensverhouding geimpakteer dat die vertroue van die werkgewer in die 
werknemer so daardeur geraak is dat 'n voortgesette verhouding ondraaglik sou wees. 

Booysen v He/derenberg ( 1994) 15 IL! 673 (LAH). 

D Bosch 'Is Fairness on the Farm a different Animal: The First Agricultural Labour Court Case' (1994) 15 
(3) IL/462; S Christie 'The farmer and natural guardian' (1994) 11(l)EL17. 

Bylae 8 item 3(5). 

Artikel 17E(4). 
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Dit kan tot nadeel lei van werkgewers en werknemers wat betrokke is in boerderybedrywighede as 

hierdie sektor wat unieke omstandighede en probleme het nie die voordeel geniet dat daar in diepte na 

'n kreatiewe oplossing vir hul situasie gekyk word nie. Om hierdie rede behoort die kommissie en 

arbeidshof steeds die uitsprake van die landbou-arbeidshof in aanmerking te neem. 

12.5.3 Ontslag weens ongeskiktheid of onbekwaamheid 

Die 1995-W AV bepaal dat ontslag onbillik is indien die werkgewer in gebreke bly om te bewys dat die 

rede vir ontslag 'n billike rede is wat verband hou met die werknemer se gedrag, geskiktheid of 

bekwaamheid. Die terme geskiktheid en bekwaamheid word nie in die wet gedefinieer nie. Die Goeie 

Praktykskode verskaf egter riglyne vir ontslag weens ongeskiktheid as gevolg van swak werkprestasie 

en ongeskiktheid as gevolg van swak gesondheid of besering. Die twee kategoriee is dan klaarblyklik 

wat die wetgewer onder die term ongeskiktheid insluit. 

'n Werknemer het 'n gemeenregtelike plig om die werk waarvoor hy/sy aangestel is op 'n bekwame 

manier sonder nalatigheid te verrig. 340 Waar die werknemer die plig opsetlik of deur nalatigheid 

verbreek, kan dit kontrakbreuk wees en die werkgewer kan aanvoer dat die werknemer aan wangedrag 

skuldig is. Waar daar geen opset of nalatigheid aan die kant van die werknemer is nie, kan die 

werkgewer die werknemer weens ongeskiktheid of bedryfsvereistes ontslaan. 341 

12.5.3.1 Swak werkprestasie 

Die substantiewe billikheid van ontslag weens onbevredigende werkverrigting hang daarvan af of daar, 

gegewe die omstandighede van die geval en na opweging van die belange van werkgewer en werknemer, 

billikheidshalwe van die werkgewer verwag kan word om met die verhouding voort te gaan. Faktore 

wat van belang geag is deur howe onder die ou WA V, is die ems van die werknemer se onvermoe om 

bevredigend te presteer, die moontlike benadeling van ander werkers se veiligheid342 en moraal, die 

340 

341 

342 

Wallace v Rand Daily Mail Ltd 1917 AD 479 op 482. 

Annali Basson Marylyn Christianson Christoph Garbers P A K le Roux Carl Mishcke & E M L 
Strydom Essential Labour Law Groenkloof: Labour Law Publications ( 1998) 162. 

National Union of Mineworkers & Another v Libanon Gold Mining Co Ltd(l994) 15 JLJ 585 (AAH). 
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beskikbaarheid van ander beter geskikte werk binne die onderneming, 343 die moontlikheid dat die 

werkverrigting van die werknemer kan verbeter en die dienstydperk van die werknemer. Die ontslag 

sal substantief billik wees indien die oorweging van genoemde faktore aantoon dat daar geen 

moontlikheid van verbetering is nie. 344 

Die Goeie Praktykskode wat volgens die 1995-WAV in aanmerking geneem moet word by ontslag van 

'n persoon weens ongeskiktheid, vereis dat 'n werknemer wat vir 'n proeftydperk345 aangestel is, 

evaluering, onderrig, opleiding, leiding of advies moet ontvang om hom/haar in staat te stel om 

bevredigende diens te lewer. Indien ontslag tydens die proeftydperk plaasvind, moet die werknemer 'n 

geleentheid gegun word om sy/haar saak te stel346 en om bygestaan te word deur 'n 

vakbondverteenwoordiger of medewerknemer. Die vereistes vir ontslag van 'n werknemer wat vir 'n 

proeftydperk aangestel is, is minder streng as vir 'n permanente werknemer, daarom sal dit die 

werkgewer loon om werkers eers op proef aan te stel. 

Na die proeftydperk behoort 'n werknemer slegs ontslaan te word nadat 'n redelike tyd vir verbetering 

toegelaat is en nadat die werknemer onderrig, opleiding en berading ontvang het. 347 Om aan prosessuele 

billikheid te voldoen, skryf die Kode voor dat 'n ondersoek na die oorsaak van onbevredigende prestasie 

gedoen moet word en dat ander stappe as ontslag oorweeg moet word. Die werknemer moet weereens 

die reg he om aangehoor te word348 en deur 'n vakbondverteenwoordiger of medewerknemer bygestaan 

te word. 
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King v Beacon Island Hotel (1987) 8 ILJ 485 (NH). 

Sien Barney Jordaan & Alan Rycroft Handleiding tot die Suid-Afrikaanse Arbeidsreg (1994) 221 vir 'n 
samevatting van beginsels wat deur die howe onder die 1956-W AV aangewend is. 

Bylae 8 item 8(1). 

In Camhee v Parkmore Travel [ 1997] 2 BLLR 180 (KVBA) is 'n werknemer wat op proef aangestel is bloot 
in kennis gestel dat sy ontslaan is sonder dat daar 'n geleentheid vir haar gebied is om haar saak te stel of 
om haar werk te verbeter. Sy was volgens die beslissing op 'n billike verhoor geregtig. Die ontslag was dus 
substantief sowel as prosessueel onbillik. 

In Unilong Freight Distributors (Pty) Ltdv Muller [1997] 11BLLR1497 (A)watnog onderdie 1956-WAV 
beslis is, is die ontslag van 'n senior bestuurder wat weens onbevoegdheid ontslaan is, as onbillik beskou 
omdat daar nie 'n redelike geleentheid aan horn gebied is om te verbeter nie. Dieselfde vereiste word in die 
Goeie Praktykskode in die 1995-W AV gestel. 

Bylae 8 item 8(2). Die reg is reeds deur die nywerheidshof erken in Visser v Sa/air Freighters (Edms) Bpk 
(1989) 10 ILJ 529 (NH). 
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In die geval van ontslag weens swak werkprestasie vereis die Kode dus minder formaliteite vir 

prosessuele billikheid as by ontslag weens wangedrag, wat tot nadeel kan lei van werknemers wat om 

hierdie rede ontslaan word.349 Selfs persone wat nie 'n vaste aanstelling het nie, en op proef in <liens 

geneem is, geniet egter beskerming wat hulle nie onder die ou WAV gehad het nie. 

By bepaling daarvan of ontslag weens swak werkprestasie billik is, moet vasgestel word of die 

werknemer aan die prestasie-standaard voldoen het, of hy/sy bewus was van die prestasiestandaard en 

of 'n billike kans aan hom/haar gegun is om daaraan te voldoen en of ontslag die gepaste straf vir nie

voldoening aan die prestasie-standaard is. 350 

Die vraag moet gestel word of 'n hof of arbiter werklik 'n beslissing kan vel daaroor of 'n werker 

bevredigende prestasie lewer. 351 By hierdie vereiste kan probleme ontstaan om die standaard objektief 

vas te stel. Sou 'n arbiter byvoorbeeld kon besluit dat 'n werkgewer se prestasie-standaard te hoog is? 

Die klem op prosessuele vereistes by ontslag toon dat howe voorheen onwillig was om uitspraak te lewer 

oor billikheid van die ontslag van veral bestuurders waar swak werksprestasie ter sprake is. 352 Die 

'terughoudendheid' van die hof hou egter die gevaar in dat werkgewers op ongeoorloofde wyse kan 

diskrimineer deur agter bestuursprerogatief te skuil. 

12.5.3.2 Swak gesondheid of besering 

Voor die nuwe WA Vin werking getree het, het die billikheid van ontslag vir fisiese onvermoe afgehang 

van die vraag of daar billikheidshalwe van die werkgewer verwag kon word om met die diensverhouding 

voort te gaan.353 Faktore wat in aanmerking geneem moes word is die aard van die onvermoe, kanse 
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350 

351 

352 

353 

In Eskom v Mokoena [1997] 8 BLLR 965 (AAH) op 978 bet die hofbeslis dat alhoewel ontslag weens 
ongeskiktheid deur 'n regverdige verhoor voorafgegaan moet word, is dit nie nodig om elke geval van swak 
werksprestasie by die verhoor te ondersoek nie. Dit is voldoende dat die werknemer die geleentheid verkry 
om op 'n algemene klag van ongeskiktheid te antwoord. 

Bylae 8 item 9. 

In Eskom v Mokoena [1997] 8 BLLR 965 (AAH) op 979 het die hof die beginsel dat 'n werkgewer self 
prestasie-standaarde mag vasstel, bevestig. Die hof sal net inmeng as die standaarde buitensporig is. 

PA K le Roux 'Developments in Individual Labour Law' in Halton Cheadle PAK le Roux Clive 
Thompson & Andre van Niekerk Current Labour Law (1994) 10. 

Barney Jordaan & Alan Rycroft Handleiding tot die Suid-Afrikaanse Arbeidsreg (1994) 223. 
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op herstel, tydperk van afwesigheid, die invloed op die werkgewer se besigheid, die omvang van die 

onderneming, die invloed van die werknemer se onvermoe op mede-werknemers,354 die oorsaak van die 

onvermoe en die werker se dienstermyn en status. 355 

By ontslag weens fisiese onvermoe356 (siekte of besering) is berading en opleiding wat by swak 

werkprestasie geld, nie van toepassing nie. Die Goeie Praktykskode bepaal dat indien die toestand 

tydelik is, die werkgewer 'n plaasvervangende werker as alternatief vir ontslag moet oorweeg. Indien 

die werknemer afwesig sal wees vir 'n onredelike lang tydperk moet die werkgewer alle moontlike 

alternatiewe buite ontslag ondersoek. By permanente ongeskiktheid moet alternatiewe <liens of die 

afskaling van die pligte van die werknemer ondersoek word. 357 Wanneer alternatiewe oorweeg word, 

moet faktore soos die aard van die werk, die tydperk van afwesigheid die ems van die siekte en die 

moontlikheid van 'n tydelike plaasvervanger oorweeg word. 358 

By permanente ongeskiktheid moet alternatiewe <liens of die afskaling van die pligte van die werknemer 

ondersoek word. Die werknemer moet by so 'n ondersoek aangehoor word en hy/sy moet die 

geleentheid he om deur 'n vakbondverteenwoordiger of mede-werknemer bygestaan te word. 359 Le Roux 

tipeer die vereistes in die wet as 'n wye plig van die werkgewer om die geaffekteerde werknemer te 

akkommodeer. 360 

Wat prosessuele vereistes betref, vereis die Kode slegs dat die werknemer die geleentheid gebied word 

om aangehoor te word en deur 'n vakbondverteenwoordiger of medewerknemer bygestaan behoort te 

word. In die lig van die streng vereistes wat vir billike prosedure by ontslag weens wangedrag gestel 
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In National Union of Mineworkers & Another v Libanon Gold Mining Co Ltd ( 1994) 15 JLJ 585 (AAH) is 
die feit dat 'n werknemer se diabetes 'n gevaar vir antler werknemers wat saam met horn ondergronds 
gewerk bet, kan inhou, as ongeskiktheid beskou. 

Barney Jordaan & Alan Rycroft Handleiding tot die Suid-Afrikaanse Arbeidsreg (1994) 223-224. 

'n Geestesiekte is ook as ongeskiktheid gesien (Spero v Elvey International (Pty) Ltd (1995) 16 JLJ 1210 
(NH). 

Sien Carr v Fysons Pharmaceuticals (1995) 16 ILJ 179 (NH). 

Bylae 8 item 10(1 ). 

Bylae 8 item 10(2). 

P A K le Roux 'Dismissal for incapacity under the new LRA' ( 1997) 6 (9) CLL 71 op 72 ev. 
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word in item 8(1) van die Goeie Praktykskode, kan die werknemer wat weens swak gesondheid of 

besering ontslaan word, benadeel word. Dit kom vreemd voor, omdat daar juis in die geval geen skuld 

aan die kant van die werknemer is nie. 

Om te bepaal wat die effek van die Kode op plaaswerkers sal he, moet gekyk word na uitsprake van die 

landbou-arbeidshof en hoe die posisie onder die nuwe wet daarvan sal verskil. 

Die landbou-arbeidshof het in Deenah Masango v Dew Crisp Farm361 beslis dat ontslag weens fisiese 

onvermoe sonder meer 'n billike rede vir ontslag is: 

Continual absenteeism and inability to perform duties due to ill health are valid reasons for dismissal. 

In casu there were also fair reasons for the termination of applicant's services ... Applicant's continual 

illness and consequent absenteeism rendered her incapable of performing her duties in terms of her 

contract of employment. Respondent accordingly had valid and fair reasons to terminate applicant's 

services on these grounds. Respondent's actions in allowing applicant a fair, reasonable and equitable 

opportunity to improve her health, although unsuccessful, must be sanctioned. 

Die werkgewer wat by boerderybedrywighede betrokke is, sal nou onder die nuwe wet 'n stap verder 

moet gaan om die ongeskikte werknemer te hanteer. Die werkgewer sal alternatiewe <liens en die 

moontlike afskaling van die pligte van die werknemer in aanmerking moet neem. 362 Die feit dat 'n 

persoon nie haar plig ooreenkomstig die dienskontrak kan nakom nie en 'n geleentheid gegun is om te 

herstel, is nie meer voldoende voordat ontslag plaasvind nie. 

Die Kode bepaal dat berading en rehabilitasie in die geval van alkoholisme en dwelmmisbruik toepaslike 

stappe vir oorweging deur die werkgewer kan wees. 363 Dit is opmerklik dat hierdie toestande onder die 

opskrif swak gesondheid of besering geplaas is. Die Kode stel dit versigtig en plaas nie 'n verpligting 

op die werkgewer om berading en rehabilitasie te oorweeg nie. 

Hofbeslissings kragtens die Wet op Landbou-arbeid het reeds die weg gebaan vir 'n plig op die 

361 

362 

363 

Saaknommer LAH 30/2/00096. 

Bylae 8 item l 0(1 ). 

Bylae 8 item 10(3). 



475 

werkgewer om behulpsaam te wees met rehabilitasie van 'n werknemer wat van alkohol athanklik is. 

Veral die uitspraak in Esau en 'n Ander v Wynland Boerdery Belange (Edms) Bpk hf a Zetler Bros364 en 

die uitspraak in Esau Booysen v Helderenberg (Edms) Bpk365 plaas 'n groter verpligting op 

landbouwerkgewers om rehabilitasie-hulp aan hulle werknemers te verleen in dele van die land waar die 

dopstelsel ge1nstitusionaliseer is. 

Dit is moontlik dat alkoholisme en dwelmmisbruik as wangedrag beskou sal word as die werknemer nie 

athanklik is van die middels nie. 366 Dit is ook nie onmoontlik dat die werknemer wat chronies siek is 

weens bedryfsvereistes afgedank kan word nie, in welke geval ander vereistes vir billike ontslag soos 

die in item 3 en 4 van die Goeie Praktykskode en artikel 189 van die nuwe WAV sal geld. 

Indien die werknemer onbevoeg raak om sy /haar werk te verrig weens 'n besering wat by die werk 

opgedoen is, is die plig wat op die werkgewer rus swaarder om die werknemer steeds te akkomodeer. 367 

'n Persoon wat moet besluit of ontslag weens liggaamlike onvermoe onbillik is, moet in ag neem of die 

werker daartoe in staat is om die werk te verrig en as die werknemer nie in staat is om die werk te verrig 

nie, die mate waarin hy/sy in staat is om dit te verrig en die mate waarin die werknemer se pligte of 

werksomstandighede aangepas kan word om sy /haar ongeskiktheid te akkommodeer en die 

beskikbaarheid van geskikte alternatiewe werk. 368 

Die vraag of ontslag weens ongeskiktheid nie in sommige gevalle kan neerkom op outomatiese onbillike 

ontslag nie, moet ook beantwoord word. Dit sou athang van die definisie van 'gestremdheid' wat 

genoem word as 'n grond vir outomatiese onbillike ontslag. 369 Gestremdheid word nie in die WA V 
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(1995) 16 ILJ233 (NH) 237 op 247. In hierdie saak het die hofgese dat rehabilitasie-oogmerke altyd in 
gedagte gehou moet word wanneer 'n sanksie vir die oortreding van die drankbeleid oorweeg word, veral 
waar die werkgewer 'n aandeel in die drankverslawingstoestand van die werknemer het. (Sien hoofstuk 5 
par4.7.2.l.l.) 

(1994) 15 ILJ673 (LAH). 

Die 'Americans with Disabilities Act' (ADA) wat gerig is op die beskerming van gestremde persone, laat 
werkgewers toe om werkers te dissiplineer indien hul alkoholgebruik 'n veiligheidsrisiko of 
onbevredigende werkverrigting inhou. ( J Frierson Employer's Guide to The Americans with Disabilities 
Act 2de uitg Washington D C: Bureau of National Affairs (1995) 8). 

Bylae 8 item 4(10). 

Bylae 8 item 11(1) 

Artikel l 87(t). 
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gedefinieer nie, maar daar kan aanvaar word <lat <lit 'n aspek van permanente ongeskiktheid inhou, hetsy 

fisies of gcestelik. 370 'n Werkgewer sou in hierdie geval egter kon steun op die 'ontsnappingsklousule' 

by artikel 187 wat bepaal <lat ontslag van sodanige persoon billik kan wees indien die rede vir die ontslag 

gegrond is op 'n inherente vereiste van die bepaalde werk. 371 

Onbillike diskriminasie teen 'n gestremde werknemer op grond van die werknemer se gestremdheid sou 

volgens bylae 7 item 2(1)(a) van die WAV 'n onbillike arbeidspraktyk kon uitmaak. Die inherente 

vereiste van 'n sekere werk sou ook soos by outomatiese onbillike ontslag as verweer deur die 

werkgewer opgewerp kan word. Die Wetsontwerp op Billike Indiensnemingspraktyke, 1997372 herroep 

item 2(1)(a) van die bylae, omdat die aangeleentheid voortaan in die Wet op Billike 

lndiensnemingspraktyke hanteer sal word. 

In die verlede was sommige boere bereid om siek werknemers wat nie in staat was om te werk nie, toe 

te laat om op die plaas te bly woon. Daar is gepraat van die 'spons-effek' van die landbou. Hiermee 

is bedoel <lat onbekwame en siek werkers en familielede van werkers 'n heenkome op plase verkry 

omdat dit vir boere bekostigbaar is. Onder die nu we WA V word groter eise nou aan werkgewers gestel. 

Boere sal waarskynlik nie langer genee wees om hierdie werkers te akkommodeer nie373 en plaaswerkers 

sal waarskynlik meer dikwels as in die verlede weens ongeskiktheid ontslaan word. 

12.5.3.3 Onaanpasbaarheid 

Die WA V laat die vraag oop of ontslag weens 'onaanpasbaarheid' op ontslag ter wille van bedryfsvereistes 

of ontslag weens ongeskiktheid gegrond moet word. Dit sal onder een van hierdie twee hoof de ingepas 
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Die 'Americans with Disabilities Act' definieer ongeskiktheid as volg: 'A person with a disability is one who 
has a physical or mental impairment that substantially limits a major life activity or has a past record of such 
impairment' 1990 42 U.S.C. §12101. Gestremde persone word deur die Suid-Afrikaanse Wetsontwerp op 
Billike Indiensnemingspraktyke (Staatskoerant 18481 (I Desember 1997) gedefinieer as persone met 'n 
langtermyn voortdurende fisiese of psigiese gebrek wat hulle vooruitsigte om in <liens geneem te word of 
om vordering in sodanige <liens te maak, beperk. (Artikel 61). 

187 (2)(a). Hierdie artikel sowel as artikel 187(1) wat handel oor ontslag weens swangerskap, sal deur die 
Wet op Billike Indiensnemingspraktyke herroep word en deur daardie wet hanteer word wanneer dit in 
werking tree. 

Staatskoerant No 18481 Pretoria: Staatsdrukker (I Desember 1997). 

Nasionale Mannekragkommissie The Expediency of Making the Labour Relations Act, no. 28of1956, and 
the Wage Act No 5of1957, applicable to farm workers in South Africa NMK 11117 (Januarie 1991) 34. 
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moet word, anders sal <lit nie meer volgens die WA V 'n geldige rede vir ontslag wees nie. Onder die 

1956-W AV was <lit onseker waaronder hierdie kategorie ontslag geklassifiseer moet word. 374 Dit lyk 

sinvol om ontslag vir onaanpasbaarheid op bedryfsvereistes te grond, omdat wrywing by die werkplek tot 

oneffektiewe funksionering en tot ekonomiese verlies kan lei. Om onaanpasbaarheid onder ongeskiktheid 

te klassifiseer kan belaglike resultate tot gevolg he, omdat die betrokke werknemer by uitnemendheid 

geskik kan wees om sy/haar taak te verrig, maar in botsing kom met ander werknemers. In Gordon v St 

John's Ambulance Foundation375 is bevind <lat 'n persoonlikheidsbotsing tussen 'n werknemer en 

streeksbestuurder nie 'n billike rede vir ontslag is waar die werknemer andersins bekwaam was om die 

werk te verrig nie. Onaanpasbaarheid kon in die geval nie deur die werkgewer aangevoer word as 'n 

billike rede vir die ontslag nie. 

12.6 Forums vir geskilbeslegting 

Geskille oor onbillike ontslag kan deur die ontslane werknemer na 'n statutere raad of 'n bedingingsraad376 

vir beregting verwys word. Indien daar nie 'n raad metjurisdiksie is nie, soos in die landbousektor, kan 

die geskil na die kommissie verwys word. Die raad of kommissie moet poog om die geskil deur 

versoening te besleg.377 Indien <lit nie slaag nie, moet die kommissie die geskil arbitreer, indien die 

werknemer so versoek en indien die rede vir die ontslag volgens die werknemer verband hou met sy/haar 

gedrag, geskiktheid ofbekwaamheid. Dit is ook die posisie indien die werknemer nie weet wat die rede 

vir die ontslag is nie en ook indien die werkgewer voortgesette di ens vir die werknemer ondraaglik gemaak 

het.378 

Indien die ontslag gegrond is op die bedryfsvereistes van die werkgewer, sal die geskil verder deur die 

arbeidshofbesleg word, so ook indien die ontslag outomaties onbillik is. Die arbeidshofbereg ook sake 

waar die rede vir ontslag die werknemer se deelname aan 'n beskermde staking is, of die werknemer 

beweer dat hy/sy ontslaan is weens die weiering om aan te sluit by 'n vakbond wat deel is van 'n 

374 

375 

376 

377 

378 

D du Toit D Woolfrey J Murphy S Godfrey D Bosch & S Christie The Labour Relations Act of 1995 
(1996) 367. 

[1997] 3 BLLR 313 (KVBA). 

Artikel 199 (l)(a). 

Artikel 191(4). 

Artikel 191(5). 
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geslotegeledere-ooreenkoms, of lidmaatskap daarvan geweier is of as lid van die vakbond uitgesit is.379 

12.7 Regsmiddele by ontslag 

Die arbeidshof of 'n arbiter kan, indien bevind is dat die ontslag onbillik is, gelas dat die werkgewer die 

werknemer in di ens herstel, weer in di ens neem, of vergoeding betaal. 

Die Wet plaas kragtens artikel 193(2) 'n verpligting op die arbeidshof of arbiter om die werkgewer in <liens 

te herstel,380 of in <liens te neem, tensy dit teen die wens van die werknemer is, 'n voortgesette 

diensverhouding onhoudbaar sal wees381 ofherstel in di ens nie redelikerwys deur die werknemer uitgevoer 

kan word nie. Daar rus nie so 'n verpligting op die hof of arbiter as die ontslag onbillik is bloot omdat 'n 

onbillike prosedure gevolg is nie. 

Artikel 194 stel perke op vergoeding wat die hof kan toeken. Vergoeding vir ontslag wat prosessueel 

onbillik was, behels die besoldiging382 waarop die werknemer geregtig sou wees vanaf die datum van 

379 

380 

381 

382 

Artikel 191(5)(b). 

Onder die I 956-WA V was daar botsende uitsprake daaroor of die nywerheidshof verplig is om 
herindiensstelling as eerste prioriteit te beveel. Die appelhofhet in Performing Arts Council of the Transvaal 
v Paper Printing Wood & Allied Workers Union & Others (1994) I 5 ILJ 6 I (A) beslis dat die nywerheidshof 
by onbillike ontslag herindiensstelling as gepaste remedie behoort te oorweeg tensy die werkgewer kan 
aantoon dat daar 'n rede bestaan waarom dit nie so moet wees nie. In National Union of Metalworkers of 
SA & Others v Henred Freuhauf Trailers (Pty) Ltd I 995 (2) BLLR I het die hof bevestig dat 
herindiensstellingprimafacie die gepaste remedie vir billike ontslag is, tensy die werkgewer goeie redes tot 
die teen dee I kan aanvoer. Billikheid en regverdigheid moet egter ook deur die hof in aanmerking geneem 
word, soos we! gedoen is in NC Bawu & Another v MF Woodcraft (Pty) Ltd [1997] I BLLR 43 (AAH) 
waar die werknemers weer in diens gestel is. 

In Concorde Plastics (Pty) Ltdv National of Metalworkers of SA & Others [I 997] I I BCLR 107 (AAH) het 
die hof die vraag of 'n voortgesette diensverhouding onhoudbaar sou wees aan objektiewe standaarde 
gemeet. Die subjektiewe gevoelens van die werkgewer alleen kan nie deur die hof as deurslaggewend 
beskou word nie, omdat dit werknemers in 'n onhoudbare posisie sou plaas. 

Besoldiging beteken volgens artikel 2 I 3 enige betaling in kontant of in goedere ofbeide kontant en goedere, 
gedoen ofverskuldig aan 'n persoon in ruil waarvoor daardie persoon vir 'n ander persoon met inbegrip van 
die Staat werk. In Goosen v Wiese (1997) I 8 JLJ 779 (KVBA) waar 'n plaasbestuurder onbillik ontslaan 
is, het die kommissie die werknemer se kontantloon, motorvoordeel, behuising, rantsoene en weidingregte 
in berekening gebring by die vergoeding wat aan die werknemer betaal moes word. Bewerings van die 
werknemer dat hy volgens die gebruik in die omgewing as plaasbestuurder op I 0% van die oes geregtig was 
is nie deur horn gestaaf nie en dus nie in berekening gebring nie. 
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ontslag383 tot en met die datum van die arbitrasie of beregting.384 Vergoeding vir 'n werknemer wie se 

ontslag substantief onbillik was, beloop minstens die bedrag wat vir prosessuele onbillikheid toegeken 

word en hoogstens 12 maande se besoldiging. Vir outomatiese onbillike ontslag word hoogstens 24 

maande se besoldiging toegestaan. 

12.8 Uittreeloon 

Die Wet le in artikel 196 vereistes vir 'n uittreeloon vir ontslag weens bedryfsvereistes neer. 'n 

Werkgewer moet een week se besoldiging vir elke voltooide jaar van aaneenlopende diens betaal.385 

Die artikel is opgeneem in die Wet op Basiese Diensvoorwaardes No 75 van 1977 en vir doeleindes van 

die WA V herroep. Die artikel is reeds in hoofstuk 4 wat oor basiese diensvoorwaardes handel bespreek. 386 

12.9 Oordrag van 'n dienskontrak 

Artikel 197 bepaal dat 'n dienskontrak nie sonder die werknemer se toestemming vanaf een werkgewer 

na 'n nuwe werkgewer oorgedra word nie, tensy die besigheid as lopende onderneming oorgedra word. 

In so 'n geval bly al die regte en verpligtinge tussen die ou werkgewer en elke werknemer by die oordrag 

van krag asof dit regte en verpligtinge tussen die werknemers en nuwe werkgewer is. Hierdie bepaling 

is in die wet gevoeg om te verhoed dat werknemers afgedank word wanneer 'n besigheid van eienaar 

verwissel aangesien die gemenereg toelaat dat kontrakte in so 'n geval slegs met kennisgewing beeindig 

word. Die nuwe eienaar het onder die gemenereg geen plig om nuwe kontrakte te sluit met werknemers 

wat afgedank is nie. Die nywerheidshof was onder die ou WA V wel bereid om ondersoek in te stel na die 

383 

384 

385 

386 

Sien artikel 190 vir die wyse waarop die datum van ontslag bepaal word. 

In Chotia v Hall Longmore and Co (Pty) Ltd [1997] 6 BLLR 739 (AH) bet die arbeidsbof vereis dat 
werknemers wat prosessueel onbillik ontslaan is bulle verliese moes bewys. In National Union of 
Metalworkers of South Africa & Others v Precious Metal Chains (Pty) Ltd [1997] 8 BLLR 1068 (AH) bet 
die bof nie die uitspraak gevolg nie, omdat dit volgens die hof teen die duidelike aanwysings in artikel 194 
is en omdat dit tot onsekerheid kan lei. 

Wanneer 'n werknemer die normale of afgesproke aftree-ouderdom bereik, is die werknemer nie op 'n 
uittreeloon geregtig nie. (Schmahmann v Concept Communications Natal (Pty) Ltd [1997] 8 BLLR 1092 
(AH). 

Sien Hoofstuk 4 par 15. 
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ontslag van werkers by die oordrag van 'n besigheid.387 

Die standpunt van Du Toit et al388 <lat artikel 197 Suid-Afrikaanse wetgewing in ooreenstemming bring 

met Europese wetgewing wat outomatiese oordrag van dienskontrakte reel, word deur Le Roux 

betwyfel. 389 Volgens die skrywer is die bewoording van aritkel 197 juis so gekies <lat die nuwe werkgewer 

wel seggenskap in die saak het. 

Indien die besigheid insolvent is, word kontrakte van werknemers oorgedra na die nuwe werkgewer, maar 

bly die regte en verpligtinge tussen die 'ou' werkgewer en werknemer voortbestaan.390 Hierdie bepaling 

is daar om te verhoed <lat <lit vir 'n likwidateur onmoontlik is om 'n besigheid van die hand te sit. 

Van die kant van plaaswerkers gesien is hierdie bepalings te verwelkom, omdat plaaswerkers ook op die 

perseel bly en beeindiging van die dienskontrak kan lei daartoe dat hulle hul huisvesting, landbougrond 

en weiding vir vee verloor. 

Hier is ook 'n raakpunt met artikel 23(3) van die Wet op die uitbreiding van sekerheid van verblyfreg391 

wat voorsiening maak daarvoor dat die regte van 'n okkupeerder bindend is op die regsopvolger van 'n 

eienaar. Toestemming vir verblyf wat deur die eienaar van die grond verleen is, bind die regsopvolger van 

die eienaar asof die persoon toestemming verleen het. 392 Plaaswerkers se posisie word aansienlik deur 

hierdie artikels versterk omdat hulle werk sowel as verblyfnie meer vanselfsprekend by 'n verwisseling 

van plaaseienaars beeindig word nie.393 Plaaswerkers verkry nou 'n reg op hulle werk sowel as op die 

387 

388 

389 

390 

391 

392 

393 

P A K le Roux 'Transferring Contracts of Employment: Implications surrounding the sale of a business 
under the new LRA' ( 1996) 6 (2) CLL 12. 

The Labour Relations Act of 1995 (1996) 377. 

PA K le Roux 'Transferring Contracts of Employment: Implications surrounding the sale of a business 
under the new LRA' (1996) 6 (2) CLL 12. 

Artikel 197(2)(b). 

Wet 62 van 1997. 

Die implikasies van die artikel word in hoofstuk 7 par 6.17 bespreek. 

In De Jager v Sisana 1930 AD 71 bet die plaas van eienaar verwissel. Sisana bet geweier om aan die nuwe 
eienaar arbeid te !ewer, maar wou op die grond aanbly op grond daarvan dat hy 'n huurarbeider was. Regter 
Wessels bet die verhouding as 'n suiwer dienskontrak beskou wat tot 'n einde gekom het met die 
verwisseling van eienaars, omdat daar slegs persoonlike regte uit die dienskontrak voortgevloei het. Die 
uitspraak in Crous v Crous 193 7 CPD 250 waarin regter Wessels se uitspraak gevolg is het selfs sover 
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grond wat hulle okkupeer. Die gemeenregtelike posisie is drasties tot voordeel van plaaswerkers verander. 

13. RESIDUELE ONBILLIKE ARBEIDSPRAKTYKE 

Die WA V het beginsels met betrekking tot onbillike ontslag ter wille van groter regsekerheid in hoofstuk 

8 van die Wet gekodifiseer. Die bepalings met betrekking tot residuele onbillike arbeidspraktyke maak 

voorsiening vir onbillike arbeidspraktyke tussen werkgewer en werknemer wat nie op ontslag neerkom 

me. 

Die gedeelte oor residuele onbillike arbeidspraktyke vorm nie deel van die wet self nie, maar word 

behandel in bylae 7 wat oorgangsreelings bevat en mettertyd uitgefasseer sal word.394 

Onbillike diskriminasie395 hetsy regstreeks of onregstreeks 396 teen 'n werknemer397 op arbitrere gronde398 

onder andere ras, 399 geslagtelikheid, geslag, 400 etniese of sosiale herkoms, kleur, seksuele georienteerdheid, 

394 

395 

396 

397 

398 

399 

gegaan om 'n kennisgewingperiode aan 'n huurarbeider om sy oes afte haal as onvanpas te beskou. 

Ministeriele Regstaakspan 'Explanatory Memorandum' (1995) 16 (2) /LJ278 op 282. 

Diskriminasie in die sin van persone wat nie eenders behandel word nie, is nie per se onbillik nie. Die 
grondwet wat 'n soortgelyke klousule bevat, stel dit dat diskriminasie op een van die vermelde gronde 
onbillik is, tensy daar vasgestel word dat die diskriminasie billik is. Daar is nie so 'n aanwysing in die WA V 
nie. Sien egter Leonard Dingler Employee Representative Council & Others v Leonard Dingler (Pty) Ltd 
& Others [1997] 11 BLLR 1438 (AH) waar die hofbeslis bet dat die bewyslas dat die diskriminasie nie 
onbillik is nie, ooreenkomstig artikel 8(1) op die werkgewer rus. 

'n Voorbeeld van hierdie tipe diskriminasie is te vind in Ntsangani v Golden Lay Farms Ltd(l992) 13 JLJ 
1199 (NH) waar slegs 'ongeskoolde werkers' (wat gedefinieer is as werkers wat nie swaar voorwerpe kon 
hanteer nie) afgedank is. Alle vroue is afgedank, alhoewel geslag nie as die kriterium gestel is nie. 

Werknemer beteken vir die doeleindes van die artikel ook iemand wat om werk aansoek doen (artikel (2)(a)). 
Hierdie verbod teen onbillike arbeidspraktyke bied geen beskerming aan die werkgewer nie, soos blyk uit 
Maseko v Entitlement Experts [l 997] 3 BLLR 317 (KVBA) waar die werkgewer die kommissie genader bet 
vir 'n bevel dat die werknemer se diensverlating 'n onbillike arbeidspraktyk uitmaak. 

'Onbillike' en 'arbitrere' word nie in die Wet omskryfnie. Arbitrer word in F Odendaal (red) Verklarende 
Handwoordeboek vir die Afrikaanse taal 2de uitg Johannesburg: Perskor ( 1983) gedefinieer as 'willekeurig, 
eiemagtig, sonder motivering. Billikheid moet volgens Barney Jordaan & Alan Rycroft Handleiding tot die 
Suid-Afrikaanse Arbeidsreg ( 1994) 75 gemeet word aan die doelstellings van die wet. Die beginsels van die 
grondwet moet in aanmerking geneem word en sal in sommige gevalle die gemenereg wysig (Holomisa v 
Argus Newspapers Ltd 1996 (6) BLLR 836 (W). 

In Leonard Dingler Employee Representative Council & Others v Leonard Dingler (Pty) Ltd & Others 
[1997] 11 BLLR 1438 (AH) is bevind dat maatreels wat op die oog af neutraal is soos dat maandelikse 
werknemers (wat feitlik almal wit is) aan 'n ander pensioenfonds as weeklikse werkers (wat feitlik almal 
swart is) behoort, tot gevolg gehad bet dat daar onbillike diskriminasie op grond van ras plaasgevind bet. 
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ouderdom,401 gestremdheid, godsdiens, gewete, geloof, politieke oortuiging, kultuur, taal, huwelikstaat of 

gesinsverantwoordelikheid, sal as 'n onbillike arbeidspraktyk beskou word. Hierdie bepalings is in 

ooreenstemming met die beskerming wat die grondwet teen diskriminasie bied.402 

Die werkgewer word egter nie deur hierdie bepalings verhinder om diensbeleid en -praktyk aan te neem 

om die beskerming en die vooruitgang van persone teen wie voorheen gediskrimineer is te bewerkstellig 

nie.403 Die bepaling gee in werklikheid aan die werkgewer die reg om te diskrimineer ten gunste van 

persone wie se vooruitgang vroeer deur onbillike diskriminasie gestrem is. 

Aangesien feitlik alle plaaswerkers in Suid-Afrika swart of gekleurd is, is daar nie sprake daarvan dat daar 

teen hulle as groep gediskrimineer is ter wille van blanke werknemers in dieselfde sektor nie, behalwe 

moontlik in die geval van plaasbestuurders waarvan daar normaalweg op groot plase gebruik gemaak 

word. Daar is wel gediskrimineer teen vroue-plaaswerkers wat laer salarisse as manlike plaaswerkers 

verdien het, nie 'n onafhanklike reg op huisvesting gehad het nie,404 meer dikwels as seisoenarbeiders 

aangestel405 is en feitlik nooit gebruik is vir gespesialiseerde arbeid waar hoer lone as vir 'gewone' hande

arbeid betaal is nie.406 

400 

401 

402 

403 

404 

405 

406 

Die werkgewer het in hierdie geval 'n groter deel bygedra tot die pensioenfonds vir maandelikse as vir 
weeklikse werkers. 

In landbouverband is teen die vrou gediskrimineer in Trompetter v Barnard h/a Plaas Kruisaar (1995) 6 
BLLR l 046 (LAH) aangesien die werkgewer aanvaar het dat vroue geen aanspraak op 'n voortgesette 
dienskontrak of huisvesting het as hulle eggenoot ontslaan word nie. 

In Swart v Mr Video (Pty) Ltd (1996) 7 (I) SALLR 89 (KVBA) is 'n applikant op grond van haar ouderdom 
en gesinsverantwoordelikheid nie in die betrokke pos aangestel nie. Die kommissie het bevind dat 'n 
onbillike arbeidspraktyk teenoor haar gepleeg is. 

Artikel 9 van Wet 108 van 1996. 

Bylae 7 item 2(2). In George v Liberty Life Association of Africa Ltd [1996] 8 BLLR 985 (NH) het die hof 
gese dat regstellende aksie nie onbillik is nie indien 'n persoon wat daardeur bevoordeel word in die verlede 
persoonlik benadeel was en indien hierdie bevoordeling van sodanige persone slegs 'n tydelike maatreel is 
wat voortduur totdat die samelewing weer genormaliseer is. 

Sien Trompetter v Barnard(l995) l6 JLJ745 (LAH). 

T Marcus Restructuring in Commercial Agriculture in South Africa: Modernising Super-Exploitation 
Amsterdam: Govan Mbeki Fund (1986) 110. 

T Marcus Restructuring in Commercia/Agriculturein South Africa: Modernising Super-Exploitation ( 1986) 
122. 
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Boere sal swart werkers en vroue in die toekoms ook in aanmerking moet neem vir bestuursposte en poste 

wat 'n sekere mate van opleiding verg, om geskille oor residuele onbillike arbeidspraktyke te vermy, asook 

om te vermy dat hulle die Wetsontwerp op Billike Indiensnemingspraktyke407 wat vereis dat daar geen 

diskriminasie op grond van ras, geslag of gestremdheid moet wees nie, oortree. 

Die bepaling dat die verbod op diskriminasie ook op aansoekers vir werk van toepassing is, vergroot die 

trefwydte van die nuwe WA V in vergelyking met sy voorganger en sal werkgewers dwing om kriteria vir 

die aanstelling van nuwe werknemers met groot omsigtigheid te kies ten einde beskuldigings van onbillike 

diskriminasie te vermy. 

Die onbillike optrede van 'n werkgewer met betrekking tot bevordering, demovering, opleiding, 

verskaffing van voordele408 aan 'n werknemer, onbillike skorsing en die versuim om 'n voormalige 

werknemer ingevolge enige ooreenkoms weer in <liens te stel, word as residuele onbillike arbeidspraktyke 

geklassifiseer.409 Laasgenoemde vereiste verbreed weereens die verantwoordelikheid van die werkgewer 

omdat die dienskontrak nou nie meer die enigste basis vir regte en verpligtinge is nie. 

Die bepalings met betrekking tot residuele onbillike arbeidspraktyke bevat 'n geslote lys van onbillike 

arbeidspraktyke. Dit skep 'n probleem vir onbillike arbeidspraktyke wat nie op ontslag neerkom nie en 

ook nie omskryf word onder residuele onbillike arbeidspraktyke nie.410 Die wet skryf nie voor watter roete 

geneem moet word by geskilbeslegting van 'n onbillike arbeidspraktyk soos onbillike verplasing van 'n 

werknemer, wat nie in die wet genoem word nie. Na onsuksesvolle versoening is 'n staking in so 'n geval 

by implikasie dus nie uitgesluit nie.411 

407 

408 

409 

410 

411 

Staatskoerant No 18481 (I Desember 1997). 

Die weiering van 'n boer om huisvesting aan 'n vroulike werknemer te verskaf, sal in hierdie kategorie val. 
In AUBTW & Others v Lumber Laminators (Edms) Bpk [1997] 9 BLLR 1237 (KVBA) is bevind dat die 
'verskaffing van voordele' nie die betaling van 'n salaris uitsluit nie. Die verlaging van werknemers se 
salarisse om werksmagbesnoeiing te verhoed, is egter nie 'n onbillike arbeidspraktyk nie. 

Bylae 7 item (2)(l)(b)-(d). 

Z Lacobs 'Memorandum on the Draft Labour Relations Bill' De Rebus (Junie 1995) 372. 

M Olivier' A New Labour Relations Act' De Rebus (Junie 1995) 367. Geskille met betrekking tot residue le 
onbillike arbeidspraktyke wat betrekking het op onbillike diskriminasie word na die arbeidshof verwys 
indien versoening nie slaag nie en ander geskille kan deur die kommissie by wyse van arbitrasie besleg word. 
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Die omskrywing van residuele arbeidspraktyke behoort ook 'n 'vangnet' -klousule te bevat waarby ander 

onbillike arbeidspraktyke soos byvoorbeeld die verplasing van 'n werknemer ingelees kan word. 

Die wetgewer kom die werkgewer tegemoet en bepaal dat diskriminasie gegrond op 'n inherente vereiste 

van 'n bepaalde soort werk, nie onbillike diskriminasie uitmaak nie, sodat hier ook 'n 

'ontsnappingsklousule'412 ingebou word soos by outomatiese onbillike ontslag. 

Deur die definisie van werknemer uit te brei na die applikant vir 'n pos word beskerming van die WA V 

uitgebrei na kategoriee van persone wat nooit voorheen daarop kon aanspraak maak nie. Die las op 

werkgewers word hierdeur groter gemaak, wat indiensneming kan laat daal. Landbouwerkgewers wat 

vroeer van 'n groot ongeskoolde werksmag gebruik gemaak het, kan deur hierdie vereistes gedwing word 

om minder werkers in diens te neem en te meganiseer. Sodanige optrede kan lei tot groter werkloosheid, 

maar aan die ander kant tot billiker optrede teenoor werknemers en hoer produktiwiteit omdat werknemers 

se menswaardigheid erken word. 

14. SLOT 

Die vraag wat beantwoord moet word is of die nuwe WA V slaag in sy doel soos uiteengesit in artikel 1 

van hoofstuk 1, naamlik om ekonomiese ontwikkeling, maatskaplike geregtigheid, arbeidsvrede en die 

demokratisering van die werkplek te bevorder. Meer spesifiek sal vanuit die fokuspunt van hierdie tesis 

gevra word ofbogenoemde doelstellings ten opsigte van plaaswerkers verwesenlik word. 

Die verlening van 'n reg tot vryheid van assosiasie en sterk organisatoriese regte kan meehelp, maar sal 

waarskynlik nie voldoende bydra tot die groei van effektiewe vakbonde in 'n sektor waar 

vakbondorganisasie weens historiese en geografiese redes in die verlede nie sukses gehad het nie. 

Vakbonde vir plaaswerkers behoort in die lig van historiese agerstande en in ooreenstemming met IAO

beleid spesiale steun van die regering te verkry.413 

Die insentiewe wat die wet verleen om kollektief te beding kan plaaswerkers uiteindelik in staat stel om 

412 

413 

Bylae 7 item 2(c). 

In die hoofstuk oor intemasionale arbeids standaarde wat hieronder in hoofstuk 8C bespreek word, sal daar 
verder op hierdie aspek ingegaan word. 
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hoer lone te verkry en sodoende hul sosio-ekonomiese omstandighede te verbeter. Die voorvereiste vir 

suksesvolle kollektiewe bedinging is egter sterk vakbonde. 

Swak vakbondorganisering sal ook die oprigting van bedingingsrade kortwiek. Die oprigting van statutere 

rade is egter 'n groter moontlikheid omdat slegs 30% van die werksmag die stigting daarvan kan 

bewerkstellig. Die wet onderskryf en bevorder industriele selfregering en <lit is moontlik vir die 

landbousektor om in sy geheel per sektor of streek uit die nuwe WA V te kontrakteer. Of dit sal gebeur 

sal afhang van in watter mate die nuwe WA V aan die behoeftes van die landbou-sektor voldoen en die 

magsewewig tussen werkgewers- en werknemersorganisasies in die landbou. Landbouwerkgewers wat 

gekant is teen vakbondorganisering in die landbou kan vind dat <lit juis moeilik is om ooreenkomste te 

bereik wat tot albei partye se voordeel kan wees sonder goed georganiseerde werknemersorganisasies. 

Die feit <lat die WA V nie 'n plig op die werkgewer le om te onderhandel nie, kan tot nadeel van 

plaaswerkers lei. Die sterk organiseringsregte in die wet kan waar daar sterk vakbonde is, die werkgewer 

met feitlik geen keuse laat as om te onderhandel nie. Waar vakbondorganisering swak is sal die 

organiseringsregte nie van soveel waarde wees nie. 

Die finale en mees kragtige wapen in die kollektiewe bedingingsproses, naamlik die reg om te staak is nou 

ook vir plaaswerkers beskikbaar. Alhoewel die klassifisering van boerderybedrywighede saam met 

noodsaaklike dienste en die gepaardgaande verbod op stakings in alle boerderysektore soos deur die Wet 

op Landbou-arbeid voorgeskryf nie regverdigbaar was in die lig van IAO-riglyne nie, kan sommige tipe 

boerderye, weens die kwesbaarheid daarvan, ondergaan indien 'n staking sou plaasvind gedurende plant

of oestyd, of wanneer diere kwesbrup- is. 'n Wysiging in die definisie van instandhoudingsdiens of 'n 

liberale interpretasie van die bewoording van die definisie van 'n instandhoudingsdiens sou die probleem 

kon oplos, omdat kwesbare boerderybedrywighede dan as instandhoudingsdienste geklassifiseer sou kon 

word, met 'n gepaardgaande beperking op die reg van werkers om te staak. 

Plaaswerkers geniet nou uitgebreide beskerming teen onbillike ontslag weens die uitbreiding van die 

gewone betekenis van ontslag, die feit dat sekere tipes ontslag as outomaties onbillik beskou word en die 

kodifikasie van die onbillike arbeidspraktyk-remedie wat groter regsekerheid meebring. Die mag van 

outokratiese landbouwerkgewers wat van plaaswerkers in die verlede 'n afhanklike groep met geen 

bedingingsmag gemaak het, word deur die 1995-WA V aan bande gele. 
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Geskilbeslegting wat wentel om die rol van die kommissie wat gerig is op versoening en bemiddeling met 

voorsiening vir finale arbitrasie, toon sterk ooreenkomste met die landbou-arbeidshof. Die aanwysing in 

die Wet op Landbou-arbeid dat die 'spesifieke boerderysituasie' by geskilbeslegting in aanmerking 

geneem moet word, het tot gevolg gehad dat die hof die spesiale omstandighede op 'n plaas in aanmerking 

geneem het. Geen sodanige aanwysing bestaan meer met betrekking tot geskilbeslegting voor die 

kommissie nie. Daar word aan die hand gedoen dat by beslegting van geskille met betrekking tot 

boerderybedrywighede daar steeds ag geslaan word op die uitsprake van die landbou-arbeidshof en dat 

daar van kommissarisse gebruik gemaak word wat oor kundigheid met betrekking tot boerdery

aangeleenthede beskik, aangesien daar weens historiese werklikhede en die uni eke aard van die bedryf tog 

spesiale omstandighede in die sektor bestaan. 

Plaaswerkers word ook nou deur die residuele onbillike arbeidspraktyk-remedie teen onbillike 

diskriminasie op enige arbitrere grond gevrywaar. Hierdeur behoort boere se outokratiese bestuurstyl 

beeindig te word. 

Wanneer daar weer na die doelstellings van die wet gekyk word, blyk dit dat plaaswerkers wel groter 

maatskaplike geregtigheid geniet, maar dat ekonomiese ontwikkeling moontlik wat die landbousektor 

betref, nie bevorder word nie, omdat sekere tipes boerdery groot skade kan ly weens stakings gedurende 

sekere tye van die jaar. Die reg om te staak plaas groter mag in die hande van plaaswerkers as byvoorbeeld 

nywerheidswerkers, sodat daar nie balans tussen die mag van werknemer en werkgewer bestaan nie 

Weens die vrees van boere vir stakings kan meganisasie toeneem en werksgeleenthede afneem. Die 

moorde op boere met beskuldigings dat plaaswerkers 'n aandeel daarin het weens swak arbeidsverhoudings 

en berigte in die pers van aanrandings op plaaswerkers,414 toon dat daar nie van die doelwit van 

arbeidsvrede veel tereggekom het nie. Die feit dat werkplekforums nie op die been gekom het nie, het tot 

gevolg dat daar nog nie veel van die demokratisering van die werkplek tereggekom het nie. 

Negatiewe houdings van landbouwerkgewers met betrekking tot kollektiewe bedinging is gewortel in die 

vrees vir ontmagtiging, omdat hulle van mening is dat hul bestuursprerogatief deur kollektiewe bedinging 

weggekalwe sal word. 'n Adversatiewe model van kollektiewe bedinging is onvermydelik met so 'n 

houding. Rassisme en vooroordele speel 'n belangrike rol in die negatiwiteit waarmee samewerking, soos 

in die WA V in die vooruitsig gestel word, bejeen word: 'collective bargaining is seen through a racial 

414 Beeld ( 18 Desember 1997). 
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prism which entrenches the fears and suspicions that invariably result in high degrees of conflict. ' 415 

Die vrese, antagonisme en die patemalistiese, outokratiese bestuurstyl van boere is die grootste 

struikelblok by die verwesenliking van die doelstellings met die nuwe WA V. Slegs indien hierdie 

probleme aandag geniet, moontlik deur opleiding en inligtingsessies aan boere, waar die voordele van 

ordelike kollektiewe bedinging ook in die lig van intemasionale ondervinding uitgespel word, kan 'n meer 

positiewe resultaat verwag word. V erder behoort een of ander beperking op die reg om te staak in sekere 

boerderye en die aanstelling van kommissarisse met kennis van landbou-aangeleenthede baie van die vrese 

te besweer. 

415 A Smith 'Collective bargaining - from adversarialism to co-operation?' (1997) 21 (3) SALB 71 op 73. 
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HOOFSTUK 7 

DIE INVLOED VAN GRONDHERVORMING OP DIE REGSPOSISIE VAN 

PLAASWERKERS 

1. INLEIDING 

In hoofstukke 1 en 2 hierbo is die wyse waarop swart grondbesitters in arbeiders omskep is op dieselfde 

grond waarop hulle voorheen selfstandig geboer het, bespreek. Die ontstaan en aard van verskillende 

stelsels van grondbewoning op 'blanke' grond, naamlik deelsaai, huurarbeid en loonarbeid is bespreek. 

Daar is ook aandag gegee aan die gevolge van die Naturelle Grondwet No 27 van 1913 wat 'n einde 

gemaak het aan deelsaai-ooreenkomste en die eienaarskap van swart boere in 'blanke' gebiede. Die 

gevolge van hoofstuk 4 van die Naturelletrust en -grondwet No 18 van 1936 wat ten doel gehad het om 

die huurarbeidstelsel geleidelik uit te fasseer is ook bespreek. Die regering se beleid was dat swartes 

slegs as arbeiders op 'blanke' grond geduld is. Voorheen'selfstandige swart kleinboere, deelsaaiers en 

huurarbeiders is deur die wetgewing gedwing om by blanke boere as loonarbeiders in diens te tree. Die 

reservate - die latere tuislande - was oorbevolk en die grond meestal arm, sodat dit nie moontlik was 

om daar 'n bestaan uit boerdery te maak nie. Instromingsbeheer het swart persone verhoed om na die 

stad te migreer, sodat huurarbeid (wat later onwettige voortbestaan het) en loonarbeid op plase dikwels 

die enigste opsie was. 1 

In 1986 met die afskaffing van instromingsbeheer,2 is hoofstuk IV van Wet 18 van 1936 ook afgeskaf, 

sodat huurarbeid nie meer onwettig was nie. Die gewildheid van die stelsel het as gevolg van 

ekonomiese probleme van boere om kontantlone te betaal, weer begin toeneem. Berekeninge het daarop 

gedui dat daar in 1995 tussen 30 000 en 40 000 huurarbeiders in Suid-Afrika was wat onder hierdie 

stelsel gewoon en gewerk het. 3 Hierdie semi-feodale stelsel kan as verouderd beskou word en het in die 

verlede tot misbruike aanleiding gegee, maar het tog aan kleinboere wat nie toegang tot grond gehad het 

nie die geleentheid gegee om op beperkte skaal met vee en gesaaides te hoer. 

2 

3 

Hoofstuk 2 par 3.2.2.3. 

Wet op die Afskaffing van Instromingsbeheer No 68 van 1986. 

Memorandum by die Wetsontwerp op Grondhervorming (Huurarbeiders) Staatskoerant No 16451 (2 Junie 
1995). 



489 

Uitsettings het vir huurarbeiders tot groot ontbering gelei. Hulle het geen regte gehad op grond wat hul 

geslagte lank bewcon en bewerk het nie4 en hulle was athanklik van die goedgunstigheid van 

opeenvolgende eienaars. Die feit dat hulle geen sekuriteit en geen regte op die grond gehad het nie, het 

veroorsaak dat hulle in 'n onderdanige posisie gehou is, 'n baie klein of geen kontantloon ontvang het 

en soms verbied is om elders vir 'n kontantloon te werk, selfs buite die tyd wat die huurarbeider verplig 

was om arbeid aan die boer te verskaf. 5 

Sedert die begin van die negentigerjare het die verwagte nuwe politieke bestel met die moontlikheid van 

aansprake van huurarbeiders op eiendomsreg en grondbesit daartoe gelei dat boere groot getalle 

huurarbeiders van hul grond afgesit het. Dit het groot ontbering vir families wat hierdeur geraak is 

meegebring. 6 

Konfrontasie tussen boere wat huurarbeiders van hul grond verwyder wou he en huurarbeiders wat 

geweier het om te trek, het tot konflik gelei. 7 Om die plofbare situasie te ontlont, het die Uitvoerende 

Oorgangsraad8 in Desember 1993 'n moratorium of afsettings afgekondig. In die noordelike deel van 

KwaZulu-Natal en in Suidoos-Mpumalanga is daar wel ooreenkomste tussen boere en huurarbeiders 

gesluit om aan die moratorium effek te gee, maar dit was nie geslaagd nie, omdat boere voortgegaan het 

om kontrakte met huurarbeiders deur blote kennisgewing te beeindig. 9 Indien huurarbeiders nie gehoor 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

In De Jager v Sisana 1930 AD 71 bet die hof nie beslis oor die vraag of die reel 'huur gaat voor koop' van 
toepassing is op huurarbeiders by die verkoop van die grond nie. In 'n minderheidsuitspraak bet regter 
Wessels egter bevind dat die reel 'huur gaat voor koop' nie op huurarbeiders van toepassing is nie en dat 
hulle selfs nie geregtig is op 'n kennisgewingperiode nie. Die hofin Crous v Crous 1937 CPD 250 het die 
standpunt van regter Wessels gevolg en beslis dat 'n huurarbeider nie deur die reel 'huur gaat voor koop' 
beskerm word nie en nie op 'n kennisgewingtydperk geregtig was nie. Die hofhet selfs sover gegaan om 
te se dat die huurarbeider uitgesit kon word selfs voordat sy/haar oes van die land verwyder is. 

Matilja v Moore l 948 (3) SA l 001 (T). 

Odette Geldenhuys 'TEC intervenes to safeguard the rights oflabour tenants' The Weekly Mail (25 Maart 
1994 ); T Marcus K Eal es A Wildschut Down to Earth: Land Demand in the new South Africa Durban: 
Indicator Press (1996) 51. 

Bee/d (7 Maart 1995) 9. 

Die Uitvoerende Oorgangsraad was 'n tussentydse liggaam wat alle politieke partye by beleidsbesluite 
betrek het, totdat 'n nuwe grondwet beslag sou gee aan die eerste demokraties-verkose regering in Suid
Afrika. 

Die inwerkingtreding van die Wet op Landbou-arbeid No 147 van 1993 het weliswaar verligting gebring 
omdat die ontslag van plaaswerkers daama ook aan die billikheidsvereistes van die WA V moes voldoen. 
Verblyfreg op die grond was egter steeds van die bestaan van die diensverhouding afhanklik. 
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gegee het en die grond verlaat het me, kon die boer die Wet op Voorkoming van Onregmatige 

Plakkery10 en die Wet op Oortreding11 gebruik om huurarbeiders van die grond te laat verwyder. 

Strukture wat deur huurarbeiders gebou is, is in sommige gevalle deur stootskrapers en verbranding 

vemietig. 12 Die hulp van die polisie is ook deur boere ingeroep om huurarbeiders fisies te verwyder. 

Sonder enige heenkome het hulle soms snags teruggekeer om in die rui:nes van afgebrande en 

afgebreekte huise te slaap. 13 Die enigste oplossing vir 'n onhoudbare situasie was wetgewing om die 

verhouding tussen boere en huurarbeiders te reel. Hierdie wetgewing was deel van 'n groep wette wat 

deur die regering in 'n nuwe bedeling aanvaar is om grondhervorming te bewerkstellig. 

Vir plaaswerkers wat nie as huurarbeiders gekwalifiseer het nie, het die feit dat hulle geen sekerheid van 

verblyfreg op plase waar hulle gewoon en gewerk het gehad het nie, ook ontbering meegebring. Voor 

die inwerkingtreding van die Wet op Landbou-arbeid14 (WLA) kon 'n plaaswerker summier of by blote 

kennisgewing ontslaan word, waardeur die plaaswerker ook onmiddellik sy /haar huisvesting verloor het. 

Die Wet op Basiese Diensvoorwaardes (WBDV) het nadat dit in 1993 uitgebrei is om plaaswerkers in 

te sluit, 'n maand grasie aan plaaswerkers verleen met betrekking tot hulle huisvesting en weiding vir 

hulle vee en ook toegelaat dat 'n plaaswerker sy/haar oes van die land athaal nadat die 

kennisgewingperiode verstryk het. 15 Selfs na die insluiting van plaaswerkers by die wetgewing met 

10 

II 

12 

13 

14 

15 

Wet 52 van 1951. Hierdie Wet het die afbreek van strukture wat sonder toestemming opgerig is gemagtig 
sonder dat 'n hofbevel vooraf verkry is. In Despatch Municipality v Sunridge Estate and Development 
Corporation (Pty) Ltd 1997 (8) BCLR 1023 (SO) is bevind dat sodanige optrede in stryd met artikel 26(3) 
van die finale grondwet is en dat dit dus nie verder toegepas kan word nie. Artikel 26(3) van die grondwet 
Jui dat niemand uit hul woning gesit mag word en niemand se woning gesloop mag word sonder 'n hofbevel 
wat na oorweging van alle tersaaklike omstandighede toegestaan is nie. 

Wet 6 van 1959. 

Meer as 1 000 huurarbeiders wat hul griewe onder die aandag van die regering wou bring, het gedurende 
November 1994 in Tsepwe in Dos-Transvaal gestaak. Een van die eise wat hulle gestel het was vir 
grondhervorming wat aan hulle regte sou gee op grond wat hulle families geslagte lank bewoon en bewerk 
het. 

Memorandum by die Wetsontwerp op Grondhervorming (Huurarbeiders) Staatskoerant No 16451 (2 Junie 
1995) ii. Boere het die bepalings van die Wet op die Voorkoming van Onregmatige Plakkery No 52 van 
1951 gebruik om huurarbeiders aan wie hulle kennis gegee het en daama geweier het om die grond te 
verlaat, se huise af te breek en selfs af te brand. Die appelhof het in Msipi v Trebble l 994 (2) SA 136 (A) 
beslis dat die Wet we! in artikel 3B(l)(a) aan die eienaar van die grond die reg gee om strukture wat sonder 
die eienaar se toestemming opgerig is, afte breek, maar die eienaar mag die boumateriaal nie vemietig deur 
dit te verbrand nie. Sien ook Rikhotso v Northc/if!Ceramics (Pty) Ltd and Others 1997 (I) SA 526. 

Wet 147 van 1993. 

Artikel 4A van die Wet op Basiese Diensvoorwaardes No 3 van 1983. 



491 

betrekking tot arbeidsverhoudinge waardeur billikheidsvereistes op ontslag van toepassing gemaak is, 

was die voortbestaan van die diensverhouding steeds 'n voorvereiste vir verblyfreg. 

Hierdeur het werkgewers 'n ongesonde houvas op plaaswerkers gehad, omdat laasgenoemde se opsies 

weens lae geskooldheid, afgeleenheid van plase en hulle en hulle familie se historiese band met 'n plaas, 

hulle opsies vir ander werk en huisvesting verminder het. 

2. GRONDHERVORMINGSINISIATIEWE VAN DIE REGERING 

Grondhervorming was een van die prioriteite van Suid-Afrika se eerste demokratiese regering. 16 

Beoogde wetgewing kon in drie kategoriee ingedeel word, naamlik restitusie, of die herstel van 

grondregte, die herverdeling van grond en die beveiliging van sekerheid van verblyfreg. Eersgenoemde 

aspek van grondhervorming word gereel deur die Wet op Hers tel van Grondregte No 22 van 1994. 

Herverdeling word gereel deur die wet op Wet op Grondhervorming (Huurarbeiders) No 3 van 1996 

en sekerheid van verblyfreg word gereel deur die Wet op die Uitbreiding van Sekerheid van Verblyfreg 

No 62 van 1997. Hier sal gekonsentreer word op laasgenoemde twee wette, omdat dit die regsposisie 

van huurarbeiders en ander plaaswerkers ten nouste raak. 

3. DIE WET OP GRONDHERVORMING (HUURARBEIDERS) NO 3 VAN 1996 

Die Wet is daargestel om voorsiening te maak vir sekerheid van besitreg van huurarbeiders en persone 

wat grond bewoon of gebruik weens hul verbintenis met huurarbeiders en om voorsiening te maak vir 

die verkryging van grond en regte in grond deur huurarbeiders. 17 Behoorlike beskerming van 

huurarbeiders is as wenslik beskou aangesien huurarbeid in Suid-Afrika sy ontstaan gehad het in 

rasgebaseerde diskriminerende wette en praktyke wat gelei het tot die skending van menseregte en 

uitsluiting van toegang tot grond. 18 

16 

17 

18 

Die vorige Regering het reeds voor die eerste demokratiese verkiesing met grondhervormingsinisiatiewe 
begin. Sien Witskrif op Grondhervorming: 'n kortbegrip en agtergrondstudie Pretoria: Buro vir Inligting 
(Maart 1991 ). Die maatreels het egter nie die probleem met betrekking tot 'n tekort aan grond voldoende 
aangespreek nie. 

Die aanheftot Wet No 3 van 1996. 

Die aanheftot Wet No 3 van 1996. 
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Die doel met die Wet, naamlik die beskerming van besitregte van huurarbeiders en die verlening van 

eiendomsreg aan huurarbeiders, is volgens die verklarende memorandum in ooreenstemming met 

beskermende besitregstelsels wereldwyd. 19 

Die verklarende memorandum stel dit duidelik dat die proses nie bedoel is om die huurarbeidstelsel te 

bevorder of te verskans nie, maar om te verseker dat die proses van transformasie en afskaffing van 

huurarbeid billik sal verloop en dat alle partye se grondwetlike regte onder 'n stabiele regstelsel beskerm 

word. Daar is egter geen waarborg dat die huurarbeiderstelsel nie sal bly voortbestaan nie. 20 

Huurarbeiders wat kwalifiseer vir die verkryging van eiendomsreg op 'n deel van die plaas, sal uit die 

aard van die saak nie meer die stelsel gebruik nie. Aan die ander kant is daar diegene wat nie kwalifiseer 

nie en tog graag wil boer. Landbouwerkgewers wat weens droogte en gepaardgaande finansiele 

probleme nie 'n kontantloon aan arbeiders kan betaal nie, maar nie al hulle grond gebruik nie, kan ook 

genoodsaak wees om van die stelsel gebruik te maak. 

Die Wetsontwerp was aanvanklik onaanvaarbaar vir georganiseerde landbou.21 Konsensus is egter op 

9 November 1995 met die SALU binne die parlementere komitee vir grondsake bereik. 

3 .1 Die betekenis van 'huurarbeider' 

'n Huurarbeider word deur die Wet omskryf as 'n persoon wat op 'n plaas woon of die reg het om 

daarop te woon; wat die reg het of gehad het om grond vir verbouing of weiveld op die genoemde plaas 

of 'n ander plaas van die eienaar te gebruik, en as teenprestasie vir daardie reg arbeid aan die eienaar 

of huurder verskaf of verskaf het; en wie se ouer of grootouer op 'n plaas gewoon het en dieselfde regte 

19 

20 

21 

As voorbeeld word genoem die 'Crofters Act' 1995 van Skotland, waardeur voorsiening gemaak word vir 
die verpligte verkoop van grond wat deur langtermynhuurders bewoon en gebruik word. Hierdie reg doen 
egter nie atbreuk aan die reg van Skotse eienaars om billike betaling vir die grond te verkry nie. 
(Wetsontwerp op Grondhervorming (Huurarbeiders) Staatskoerant No 16451 (2 Junie 1995) 4. 

Daar is vrese dat die stelsel weens die statutere erkenning daarvan sal bly voortbestaan en dat 'myriad 
poverty traps' waar mense op klein arm stukkies grond boer, deur die Wet geskep sal word. (Business Day 
(16 Januarie 1996) 2). 

J Pienaar 'Land Reform, Labour Tenants and the application of the Land Reform (Labour Tenants) Act 3 
of 1996' (1997) 3 TSAR 538 op 539. 
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as die huidige huurarbeider geniet het teen dieselfde voorwaardes. 22 Persone wat as opvolger van 'n 

huurarbeider ingevolge die wet aangestel is,23 word ook as huurarbeider beskou, maar 'n plaaswerker 

word hierby uitgesluit. 24 

Bewoning deur ouers of grootouers is nie as 'n alternatiewe vereiste nie, maar as 'n bykomende vereiste 

saam met die vereiste van bewoning deur die applikant in Mahlangu v De Jager gestel. 25 Die 

interpretasie is deur die hof in Zulu and Others v Van Rens burg and Others 26 gevolg. In hierdie saak 

is beslis dat dit nie nodig is om te bewys dat die ouers of grootouers op dieselfde plaas as die huidige 

huurarbeider regte gehad het nie, aangesien daar in die omskrywing van huurarbeider slegs vereis word 

dat die ouer of grootouer op 'n plaas moes gewoon het. Hierdie interpretasie wat die hof gevolg het 

deur na die gees van die wetgewing te kyk, maak die deur miskien te wyd oop, aangesien dit 

genoegsaam sou wees om te bewys dat die ouer of grootouer op enige plaas vir enige tydperk as 

huurarbeiders gewoon het. In so 'n geval sou daar geennexus wees met die plaas waar die huurarbeider 

huidiglik woon nie. 

Die uitsprake is nie gevolg in Klapper and Others v Mkhize and Others27 en Tselentis Mining (Ply) Ltd 

and another v Mdlalose and Others28 nie. In hierdie sake is beslis dat die definisie van huurarbeider nie 

so uitgele moet word dat 'n persoon wat beweer dat hy/sy 'n huurarbeider is aan al die elemente van die 

definisie hoefte voldoen nie. Dit is slegs nodig om te bewys dat die persoon die reg het om op die plaas 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

Artikel 2( 5) bepaal dat ten einde vas te stel of iemand 'n huurarbeider is, moet die hof die strekking en wese 
van alle ooreenkomste aangegaan tussen die persoon wat beweer dat hy of sy 'n huurarbeider is en sy ofhaar 
ouer of grootouer en die eienaar of huurder van die betrokke grond, as 'n geheel in ag neem. 

Indien die oorspronklike huurarbeider ongeskik raak, kan die familie 'n opvolger aanwys (artikel 3(4)). 

Die bewyslas is op die persone wat aansoek doen om die regte van 'n huurarbeider om al die elemente van 
die definisie te bewys en om aan te toon dat hy/sy nie 'n plaaswerker is nie. (Mahlangu v De Jager 1996 (3) 
SA 235 (GEH). In Zulu and Others v Van Rens burg and Others 1996 ( 4) SA 1236 (GEH) bet die hofbeslis 
dat die applikante nie hoefte bewys dat hulle oorwegend betaal is deur 'n reg om die grond te gebruik en 
dat hulle nie persoonlike diens gelewer het nie. Die invoeging van artikel 2(5) deur Wet 63 van 1997 na 
hierdie uitspraak ruim alle onsekerheid uit die weg en bevestig dat indien bewys word dat 'n persoon 'n 
huurarbeider is, word daardie persoon nie geag 'n plaaswerker te wees nie. 

1996 (3) SA 235 (GEH). 

1996 (4) SA 1236 (GEH). 

1998 (1) SA 406 (N). 

1998 (I) SA 411 (N). 
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te woon en dat 6f hy I sy 6f sy /haar ouers of grootouers arbeid moes verskaf as teenprestasie vir die reg 

om grond vir verbouing en weiveld te gebruik. Die hof het in Kloppers and Others v Mkhize and 

Others29 gese dat die doel van die wetgewing tot 'n groot mate verydel sal word indien 'n persoon se 

ouers of grootouers ook huurarbeid moes verrig het om horn of haar as huurarbeider te laat kwalifiseer. 

Hiermee word saamgestem, aangesien 'n persoon wat andersins byvoorbeeld 40 jaar op 'n plaas gewoon 

en gewerk het in ruil vir die reg om grond te verbou en as weiveld te gebruik, nie as huurarbeider sal 

kwalifiseer nie. 

'n Plaaswerker word deur die Wet uit die betekenis van huurarbeider uitgesluit en in artikel 1 van die 

Wet omskryf as 'n persoon wat in diens is op 'n plaas ingevolge 'n dienskontrak wat voorsiening maak 

dat -

• in ruil vir sy/haar arbeid wat hy/sy aan die eienaar of huurder van die plaas lewer, hy of sy 

hoofsaaklik in kontant of 'n ander vorm30 van vergoeding betaal sal word en nie hoofsaaklik in 

die reg om grond te bewoon en te gebruik nie, en 

• hy/sy verplig is om sy of haar dienste persoonlik te verrig. 

Selfs al het 'n plaaswerker weidingsregte en die reg om gesaaides te kweek en hy/sy kry 'n loon 

hoofsaaklik in kontant of in natura-vergoeding, sal hy/sy nie as 'n huurarbeider beskou word nie. 

Met die voordele wat huurarbeiders nou te beurt val, sal werknemers op plase moontlik probeer aantoon 

dat die waarde van die gebruiksreg op grond meer is as die van 'n kontantloon of in natura-vergoeding. 

Die eienaar van die grond sal waarskynlik poog om die waarde van die loon hoer aan te skryf as die 

gebruiksreg op die grond. Daar sal soms 'n baie dun, kunsmatige onderskeid tussen huurarbeider en 

plaaswerker wees, tot nadeel van diegene wat as plaaswerkers gekategoriseer word. 

In die verlede was daar onsekerheid oor die gemeenregtelike aard van die huurarbeiderskontrak. Die 

kontrak toon ooreenkoms met beide huur- en dienskontrakte. Die howe het egter nooit beslis dat dit die 

29 

30 

1998 (I) SA 406 (N). 

'n Ander vorm van vergoeding sal gewoonlik in natura-vergoeding wees. In Mah/angu v de Jager 1996 (3) 
SA 235 (GEH) het die hof bevind dat die 'ander vorm van vergoeding' ekonomiese waarde moet he, 
alhoewel dit nie kontant hoef te wees nie. 
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een of die ander is nie en dit is as 'n kontraksui generis gehanteer. 31 Die onsekerheid oor huurarbeiders 

se regte is steeds nie deur die Wet opgelos nie, aangesien daar nog steeds gemeenregtelike huurarbeiders 

sal wees wat nie deur die statutere dt?finisie gedek word nie. Hierdie persone sal egter beskerm word 

deur die Wet op Uitbreiding van Sekerheid van Verblyfreg wat hieronder bespreek sal word, omdat 

hulle as okkupeerders beskou sal word. 

3. 2 Die reg om grond te bewoon en te bewerk 

'n Persoon wat op 2 Junie 1995 'n huurarbeider was, het die reg om saam met sy/haar familielede32 

daardie gedeelte van die betrokke plaas te bewoon en te gebruik wat hy of sy of sy of haar 

geassosieerde33 op daardie datum gebruik en bewoon het, of grond wat ingevolge wetgewing aan 

hom/haar herstel word. 34 

Die reg kan slegs ooreenkomstig die bepalings van die Wet op Grondhervorming (Huurarbeiders) 

beeindig word en verval wanneer die huurarbeider afstand doen van sy /haar regte, 35 by sy /haar dood, 36 

by uitsetting37 en by die verkryging van eiendomsreg of ander regte in grond, of by vergoeding vir 

uitsetting. 38 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

Moray Hathorn and Dale Hutchison 'Labour Tenants and the Law' in C Murray & C 'O Regan (reds) No 
Place to Rest: Forced Removals and the Law in South Africa Kaapstad: Oxford University Press ( 1990) 198 
ev. 

'n Familielid word beskryf as die huurarbeider se grootouer, ouer, gade of afhanklike (artikel l ). 

'n Geassosieerde word in artikel 1 van die Wet beskryf as 'n familielid van 'n huurarbeider en enige antler 
persoon wat ingevolge die Wet as die opvolger van sodanige huurarbeider genomineer is, om arbeid in 
die plek van die huurarbeider te verrig. 

Artikel 3(1 ). Die herstel kon in tenne van die onderhawige, of enige antler wet soos die Wet op die Herstel 
van Grondregte No 22 van 1994 plaasgevind het. 

Die huurarbeider word geag afstand te doen van sy/haar regte wanneer hy/sy die plaas vrywilliglik verlaat 
of 'n persoon as opvolger aanwys met die doel om die huurarbeiderooreenkoms op te se (artikel 3(3)). 

Indien die huurarbeider sterf, kranksinnig raak of die plaas verlaat sonder om 'n opvolger aan te wys, kan 
die familie 'n opvolger aanwys binne 90 dae nadat hulle sodanige kennisgewing van die eienaar ontvang het. 
(Artikel 3(4)). 

Die uitsetting moet voldoen aan die vereistes van artikel 10 wat handel oor vergoeding aan die huurarbeider 
by uitsetting. 

Artikel 2( d). 
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As gevolg van bogenoemde vereistes vir die beeindiging van die reg om grond te bewoon en te bewerk, 

is die beeindiging van die diensverhouding nie meer voldoende vir die beeindiging van die huurarbeider 

se regte op grond nie. 

3.3 Beperkings op regte 

Die Wet bepaal dat regte wat daardeur verleen word onderhewig is aan enige wet wat vir die onteiening 

van grond of regte in grond voorsiening maak. Onteiening van grond wat deur 'n huurarbeider of 

sy /haar geassosieerde gebruik word, het tot gevolg dat die huurarbeider of sy /haar regsopvolger 

ingevolge die grondwet op vergoeding vir verlies van grond kan aanspraak maak. 39 

3 .4 Voorsiening van arbeid 

'n Huurarbeider kan 'n ander persoon met vergelykbare vermoens wat vir die eienaar of huurder van 

die plaas aanvaarbaar is aanwys om arbeid in sy /haar plek te voorsien. Die eienaar I huurder mag nie 

onredelik weier om so 'n persoon te aanvaar nie. 40 

Die diensvoorwaardes van 'n huurarbeider mag nie minder gunstig wees as die voorwaardes van 

toepassing op plaaswerkers ingevolge die Wet op Basiese Diensvoorwaardes nie. 41 Huurarbeiders word 

dus vir doeleindes van die WBDV as plaaswerkers beskou en bepalings met betrekking tot maksimum 

werkure, vakansie- en siekteverlof en betaling vir oortyd sal ook op hulle van toepassing wees. 

39 

40 

41 

Artikel 2(2). 

Artikel 4. Die Naturelle Dienskontraktewet No 24 van 1932 bet vereis dat die huurarbeider self, of sy 
kinders die arbeid verrig. Die vereiste is gestel om te verhoed dat persone die plaas gebruik as woonplek en 
hulle arbeid elders (vir hoer lone) aanbied. Boere en huurarbeiders bet tog onderling ooreenkomste 
aangegaan, waarvolgens die huurarbeider iemand anders kon betaal om in sy plek te werk. (Hoofstuk 2 par 
3.3.3). Die Wet op Grondhervorming (Huurarbeiders) giet die gebruik in statutere vorm. 

Artikel 4. 
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3. 5 Uitsetting 

'n Huurarbeider of sy geassosieerde kan slegs op grond van 'n hotbevel42 kragtens die Wet op 

Grondhervorming (Huurarbeiders) uitgesit word. 43 Slegs die eienaar van die grond kan 

uitsettingsverrigtinge in werking stel, tensy die eienaar onder eed getuig dat hy/sy die instelling van die 

verrigtinge ondersteun. 'n Huurder van die grond wat 'n kontrak met 'n huurarbeider gesluit het, sal 

dus nie kan aansoek doen om uitsetting van die huurarbeider nie, tensy die aansoek op voorgeskrewe 

wyse deur die eienaar ondersteun word. Die hof kan slegs 'n uitsettingsbevel verleen indien dit 

regverdig en billik is en daar aan die gronde vir uitsetting, soos hieronder genoem, voldoen word. 

3. 5 .1 Gron de vir uitsetting 

• Versuim om arbeid te lewer 

'n Uitsettingsbevel kan verleen word indien die huurarbeider strydig met die ooreenkoms 

geweier of versuim het om arbeid aan die eienaar of huurder te voorsien en ondanks die feit 

dat skriftelike kennis van een kalendermaand aan hom/haar gegee is, steeds weier of versuim 

om sodanige arbeid te voorsien. 44 

• Verbreking van die kontrak 

42 

43 

44 

45 

Dieselfde situasie geld wanneer daar 'n wesenlike verbreking van die kontrak aan die kant 

van die huurarbeider is en dit nie prakties is om die verhouding te herstel nie. 45 Gedrag wat 

so 'n verbreking van die kontrak tot gevolg sou he word nie in die Wet genoem nie, maar 

sou waarskynlik growwe wangedrag insluit wat normaalweg summiere ontslag 

Die grondeisehofwat kragtens die Wet op Herstel van Grondregte No 22 van 1994 ingestel is, kon gedinge 
met betrekking tot die Wet hanteer. 

Artikel 5. Die hofhet in Zulu and Others v Van Rensburg and Others 1996 (4) SA 1236 (GEH) beslis dat 
die verwydering van die vee van 'n huurarbeider na 'n skut ook uitsetting was, omdat weidingsregte volgens 
die definisie van huurarbeider deel van 'n huurarbeider se regte op die grond uitmaak. 

Artikel 7(2)(a). 

Artikel 7(2)(b). 
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ooreenkomstig die gemenereg sou regverdig. 46 

• Landbouaktiwiteite en ontwikkeling van die grond 

46 

47 

48 

49 

50 

51 

52 

lndien die eienaar self die grond waarop die huurarbeider bly benodig vir landbouaktiwiteite 

of vir die ontwikkeling van die grond wat na die mening van die hof tot voordeel van die 

publiek is,47 kan die eienaar by die hof aansoek doen om 'n bevel dat die huurarbeider of sy 

geassosieerdes hervestig word. 48 Die uitsetting sal dus gegrond word op die bedryfsvereistes 

van die eienaar. Die eienaar moet egter die hof oortuig dat dit vir horn of haar groter 

ontbering49 sal veroorsaak as die huurarbeider nie hervestig word nie as wat dit vir die 

huurarbeider sal veroorsaak as hy/sy wel hervestig word.50 Die bewyslas is op die 

grondeienaar. Die hof sal botsende belange teen mekaar moet opweeg. lndien die Hof ten 

gunste van die eienaar beslis en die grond nie binne een jaar vir landbouaktiwiteite of 

ontwikkeling gebruik word nie, kan die huurarbeider by die hof aansoek doen vir die herstel 

van sy/haar regte op die grond.51 Die bepaling is ingevoeg om te verseker dat die eienaar 

nie onder valse voorwendsels van die huurarbeider 'ontslae' raak nie. Die hof kan by 

aanhoor van so 'n aansoek 'n bevel verleen wat die hof regverdig en billik ag. 52 

Indien die hof 'n bevel tot hervestiging verleen, moet die hof die eienaar gelas om aan die 

huurarbeider of sy /haar geassosieerdes vergoeding te betaal om te verseker dat hulle nie 

Sien Barney Jordaan & Alan Rycroft Handleiding tot die Suid-Afrikaanse Arbeidsreg (1994) 102 ev. 

Die betekenis van die term 'openbare belang' wat klaarblyklik dieselfde beteken as 'voordeel van die 
publiek', is deur die grondeisehof met betrekking tot die herstel van grondregte in Ex P North & South 
Central Metro Substructure Councils, Durban 1998 (I) SA 78 (GEH) ondersoek. Beide die herstel van 
grondregte en die beoogde ontwikkeling op dieselfde stuk grond was volgens die hof in die open bare belang 
en daarom moes 'n afweging van belange plaasvind. 

Artikel 8(1). 

Emosionele, fisiese en geestelike ontbering wat persone wat lank op dieselfde grond bly kan ly, behoort in 
aanmerking geneem te word. (Sien Gerrit Pienaar 'Huurarbeiders - Baas of Klaas?' (1997) 1 TSAR 131 op 
143-144. 

Artikel 8(2). 

Artikel 8(5). 

Artikel 8(6). 
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onredelik deur die hervestiging benadeel word nie.53 

3.5.2 Beperkings op uitsettings 

'n Huurarbeider bo 65 of 'n huurarbeider wat as gevolg van 'n gebrek nie meer arbeid aan die eienaar 

kan lewer nie en nie iemand in sy/haar plek54 aangewys het nie, kan nie uitgesit word omdat hy/sy nie 

volgens die ooreenkoms arbeid aan die eienaar voorsien het nie. 'n Huurarbeider bo 65 of 'n 

huurarbeider met 'n gebrek of siekte kan wel weens 'n wesenlike verbreking van die verhouding met 

die eienaar of huurder uitgesit word. 55 

By die afsterwe van 'n huurarbeider bo 65 of 'n huurarbeider wat 'n gebrek gehad het, moet sy 

geassosieerdes ses maande kennis kry om die plaas te verlaat. 56 

'n Huurarbeider wat bo 65 is, of 'n huurarbeider wat gebreklik is, het volgens die artikel geen 

verpligting om iemand in sy/haar plek aan te wys om arbeid te verrig nie. Die huurarbeider kan dus tot 

met sy /haar dood sonder enige verpligting tot teenprestasie sy /haar reg op die grond behou. Dit is billik 

dat 'n bejaarde nie afgesit word van die grond waar hy/sy vir jare gewerk het nie. Die grondeienaar kan 

egter benadeel word indien die huurarbeider se familie daar woon, leef en 'n inkomste verdien, maar 

nie arbeid op die plaas lewer nie. Die Wet maak dan ook voorsiening daarvoor dat die eienaar by die 

hof kan aansoek doen vir billike regshulp indien sy/haar regte onredelik benadeel word deur die 

toepassing van hierdie artikel. 57 

53 

54 

55 

56 

57 

Artikel 8(3). Daar is geen aanduiding in die Wet watter tipe vergoeding bier ter sprake is nie. Die bedrag 
sal waarskynlik vergoeding insluit wat in artikel 10 vereis word wanneer die hof 'n uitsettingsbevel verleen. 
By uitsettingsbevele is daar egter 'n 'skuld-faktor' aan die kant van die huurarbeider betrokke omdat daar 
'n verbreking van die dienskontrak was. Slegs verliese aan strukture en oeste moet in so 'n geval deur die 
hoer uitbetaal word. By 'n bevel tot hervestiging sal vergoeding waarskynlik strukture en oeste insluit, plus 
die kostes van hervestiging. 

Die huurarbeider kan ingevolge artikel 4 'n ander persoon wat vir die eienaar van die plaas aanvaarbaar is, 
aanwys om arbeid in sy ofhaar plek te verrig. Die eienaar mag nie onredelik weier om so 'n aanwysing te 
aanvaar nie (artikel 4). 

Artikel 9(1) gelees met artikel 7(2). 

Artikel 9(2). 

Artikel 9(3). 
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Die voordele wat hierdie artikel aan bejaarde werkers op plase verleen, is in ooreenstemming met 

aanbevelings wat reeds in 1985 deur die Riekert-kommissie58 gemaak is, maar nooit in wetgewing 

beliggaam is nie. 

3. 5. 3 Gevolge van die uitsettingsbevel 

Indien die hof 'n uitsettingsbevel verleen op grond van die huurarbeider se weiering om arbeid te 

voorsien of 'n wesenlike verbreking van die verhouding met die eienaar, moet die eienaar vergoeding 

betaal wat regverdig en billik deur die hof bevind59 word met inagneming van die volgende: 

• die vervangingswaarde van strukture en verbeterings 

• die waarde van die materiaal wat die huurarbeider kan verwyder 

• die waarde van die materiaal wat deur die eienaar of sy voorgangers verskaf is vir die oprigting 

van strukture 

• die waarde van die oes as die huurarbeider nie geleentheid gehad het om dit te verwyder 

• die omstandighede wat tot die uitsetting aanleiding gegee het, met inbegrip van die gedrag van 

die partye. 60 

In gevalle waar die huurarbeider geweier het om arbeid te lewer of hom/haar gedra het op 'n wyse wat 

gelei het tot 'n wesenlike verbreking van die verhouding tussen eienaar en huurarbeider, sou die hof 

ingevolge artikel 10(2)(e) waarskynlik kon beveel dat 'n kleiner bedrag betaal word. 

Die huurarbeider moet 'n billike geleentheid deur die eienaar of huurder gegun word om strukture wat 

deur die huurarbeider of geassosieerdes aangebring is af te breek en te verwyder en 'n oes op te pas 

totdat dit geoes kan word. 61 

58 

59 

60 

61 

Verslag van die Kommissie van Ondersoek na Wetgewing aangaande die benutting van mannekrag (met 
uitsluiting van wetgewing wat deur die departement van Arbeid en Myne geadministreer word) (Riekert 
Kommissie) RP 32/1979 494-500. Sien die bespreking van die verslag in hoofstuk 2 par 7.4. 

Artikel 7(2). 

Artikel 10(2). 

Artikel 10. Die reg om die oes te verwyder kom ooreen met die reg wat aan plaaswerkers in artikel 14( 4A) 
van die Wet op Basiese Diensvoorwaardes No 3 van 1983 verleen is. 
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3.5.4 Kennisgewing van uitsetting 

'n Eienaar moet minstens twee maande voordat aansoek gedoen word vir 'n uitsettingsbevel aan die 

Direkteur-generaal62 en die huurarbeider kennis gee. 63 Die Direkteur-generaal moet 'n vergadering bele 

ten einde te poog om 'n skikking van die dispuut tussen die eienaar en huurarbeider te bemiddel. 64 

3. 5. 5 Herstel van regte 

'n Huurarbeider wat tussen 2 Junie 1995, die datum waarop die konsepwetsontwerp in die Staatskoerant 

gepubliseer is en die inwerkingtreding van die Wet op 22 Maart 1996 'n plaas ontruim het weens enige 

rede, of ingevolge enige proses uitgesit is, kon by die hof aansoek om herstel doen.65 Die hof kon 

beveel dat die huurarbeider herstel word in sy/haar posisie en kon ook 'n bevel maak met betrekking 

tot vergoeding van die huurarbeider. 66 Verrigtinge moes binne een jaar na inwerkingtreding van die Wet 

ingestel word. 67 Die hof moes in ag neem of die uitsettingsbevel wat deur 'n hof toegestaan is, 

toegestaan sou gewees het indien die geding mi die inwerkingtreding van die Wet aanhanging gemaak 

sou word en of die huurarbeider by die uitsettingsverrigtinge doeltreffend verteenwoordig was. 68 Deur 

die Wet terugwerkend te maak, is gepoog om uitsettings wat op groot skaal in afwagting van die Wet 

plaasgevind het, te stuit. 

3.6 Die verkryging van eiendomsreg op grond 

Huurarbeiders word nie slegs teen uitsetting beskerm nie, maar kan ook onder sekere omstandighede 

ingevolge hoofstuk 3 van die Wet eiendomsreg verkry. 'n Aansoek om toekenning van die grond en 

62 Die Direkteur-generaal van Grondsake. 

63 Artikel 11(1). 

64 Artikel 1. 

65 Artikel 12(1 ). 

66 Artikel 12(2). 

67 Artikel 12(3)(a). 

68 Artikel 12. 
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serwitute kan deur 'n huurarbeider of sy of haar opvolger by die Direkteur-generaal ingedien word ten 

opsigte van grond waarop die huurarbeider op 2 Junie 1995 geregtig was om te woon en te werk,69 of 

waarop die huurarbeider of sy /haar famlie gedurende die vyf jaar voor die inwerkingtreding van die Wet 

gewoon het en in stryd met die ooreenkoms n1ssen die partye uitgesit is, of grond elders op die plaas 

of in die omgewing wat deur die eienaar voorgestel is. 70 

Die huurarbeider kan ook aansoek doen om ander grond wat as vergoedende grond of regte in grond 

sal dien, te koop en te laat registreer. 71 Die reg om aansoek te doen vir sodanige regte, verval indien 

dit nie gebring word binne vier jaar mi inwerkingtreding van die Wet nie. 72 Die Wet het op 22 Maart 

1996 in werking getree. Aansoeke sal dus nie na 22 Maart 2 000 gebring kan word nie. 'n Langer 

tydperk sou billiker teenoor huurarbeiders gewees het, maar die beperking lei aan die ander kant tot 

regsekerheid. 

Kennisgewing van die aansoek om grond moet deur die Direkteur-generaal in die Staatskoerant 

gepubliseer word. By ontvangs van 'n aansoek om regte in grond moet die Direkteur-generaal aan die 

eienaar van die grond kennis gee van die eis en sy/haar aandag op die moontlike gevolge van so 'n eis 

vestig. Die eienaar moet die Direkteur-generaal binne een maand in kennis stel of hy of sy erken dat 

die applikant 'nhuurarbeider is. 73 Indiendie eienaar versuim, is sodanige versuim weerlegbare getuienis 

daarvan dat die applikant 'n huurarbeider is.74 In so 'n geval moet die Direkteur-generaal op versoek 

van enige van die twee partye die aansoek na die grondeisehof verwys. 75 

'n Eienaar wat erken dat die applikant 'n huurarbeider is, kan voorstelle vir die billike afhandeling van 

69 

70 

71 

72 

73 

74 

75 

Artikel 3 bepaal dat 'n persoon wat op 2 Junie 1995 'n huurarbeider was, die reg het om saam met sy/haar 
familielede daardie gedeelte van die plaas te bewoon en te gebruik wat hy/sy tot op daardie datum gebruik 
het. 

Artikel 16(1 ). 

Artikel 16(1 ). 

Artikel 16(1). Vetdruk bygevoeg. 

Artikel 17(4). 

Artikel 17(5). 

Artikel l 7(b). 
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die aansoek indien, wat insluit, maar nie beperk is nie tot regte in grond elders op die plaas of die 

omgewing, of die betaling van vergoeding aan die huurarbeider, in plaas van die verkryging van die 

grond.76 Die Direkteur-generaal kan 'n bemiddelaar aanstel om die eiser en eienaar byte staan om die 

voorstelle te bespreek. 77 

lndien 'n ooreenkoms nie bereik kan word nie, moet die Direkteur-generaal die eis na die grondeisehof78 

verwys. Enige skikking tussen die partye moet deur die Direkteur-generaal gesertifiseer word of in 'n 

bevel van die grondeisehof vervat word, voordat die skikking enige gevolg sal he. Indien partye wel 

'n skikking bereik, maar die Direkteur-generaal nie tevrede is dat dit billik en regverdig is nie, moet dit 

ook aan die hof voorgele word.79 Die aansoek moet ook na die hof verwys word indien partye nie tot 

'n ooreenkoms kom nie. 'n Arbiter word dan aangestel. 80 Die hof kan die bevel van 'n arbiter 'n bevel 

van die hof maak. 81 

3. 7 Bevoegdhede van die arbiter en grondeisehof 

Die hof of 'n arbiter kan 'n aansoek om regte in grond van die hand wys, 82 of beveel dat grond of 'n reg 

op grond deur die eienaar aan die applikant oorgedra word. 83 

Die hof kan 'n bevel of toekenning verleen en 'n arbiter kan 'n bevinding maak oor aangeleenthede soos 

of die applikant 'n huurarbeider is, die aard, ligging en omvang van grond wat aan die applikant 

toegeken kan word, serwitute op die grond, vergoeding aan die eienaar wat deur die applikant betaalbaar 

76 

77 

78 

79 

80 

81 

82 

83 

Artikel 18. 

Artikel 18(3). 

Die samestelling en funksies van die grondeisehof word in artikel 22 van die Wet op die Herstel van 
Grondregte No 22 van 1994 gereel. 

Artikel 18( 5). Die feit dat die Direkteur-generaal tevrede moet wees dat die skikking regverdig en billik is, 
beveilig die huurarbeider wat gewoonlik in 'n swakker bedingingsposisie as die grondeienaar sal wees. 

Artikel 19. 

Artikel 21. 

Artikel 22. 

Artikel 22(2) en (3). 
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is vir die verkryging van regte in grond en vergoeding wat aan die applikant betaal moet word in die 

plek van grond of 'n reg in grond. 84 

By die bepaling van die aard van die bevel, moet die arbiter en die hof die volgende in ag neem: 85 

• die wenslikheid om aan huurarbeiders bystand te verleen om hulself op plase te vestig 

• die bereiking van die doelstellings van die W et86 

• die vereistes van billikheid en regverdigheid 

• die bereidwilligheid van die eienaar en eiser om bydraes te maak wat redelik en binne hul 

vermoens is ter skikking van die aansoek 

• die verslag en aanbevelings van 'n arbiter wat deur die hof ingevolge artikel 19, wat handel oor 

die inisiering van 'n arbitrasie-geding, aangestel is. 

3. 8 Die eienaar se reg op vergoeding 

Die eienaar of enige persoon wie se regte geraak word, is geregtig op regverdige en billike vergoeding, 

soos deur die grondwet voorgeskryf is. 87 By gebrek aan ooreenkoms word die bedrag van vergoeding 

en die tyd en wyse van betaling deur die hof of arbiter bepaal. 88 

Die Minister moet uit geld vir daardie doel deur die Parlement bewillig by aansoeke deur huurarbeiders 

voorskotte of subsidies toeken vir verkryging van grond of regte in grond deur huurarbeiders en die 

84 

85 

86 

87 

88 

Artikel 22(4). 

Artikel 22(5). 

Die doelstellings van die Wet word in die aanhef uiteengesit en sluit in die behoorlike beskerming van 
huurarbeiders ten einde die genieting van hul menseregte en menslike vryhede te bevorder deur hulle te 
ondersteun in die versekering van besitreg en verkryging van eiendom. 

Artikel 25(1) van die grondwet No 108 van 1996 bepaal dat by die ontneming van eiendom, moet 
vergoeding betaal word waarvan die bedrag en die tyd en wyse van betaling 6f deur diegene wat geraak 
word, aanvaar is 6f deur 'n hofbepaal of goedgekeur is. Die bedrag van vergoeding en die tyd en wyse van 
betaling moet regverdig en billik wees, en moet 'n billike ewewig toon tussen die openbare belang en die 
belang van diegene wat geraak word, met inagneming van alle tersaalike omstandighede, met inbegrip van 
die huidige gebruik van die eiendom, die geskiedenis van die verkryging en gebruik van die eiendom, die 
markwaarde van die eiendom, die omvang van belegging en subsidie deur die staat ten opsigte van die 
verkryging en voordelige kapitale verbetering van die eiendom en die doe! van die onteiening. 

Artikel 23. 
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ontwikkeling van sodanige grond. 89 

lndien die applikant versuim om verpligte vergoeding te betaal, kan die eienaar by die hof aansoek doen 

dat die vorige bevel van die hof of arbiter nietig is. In so 'n geval kan die hof 'n bevel maak wat 

regverdig en billik is. 90 

3.9 Die gevolge van die Wet op Grondhervorming (Huurarbeiders) 

Die Wet bekragtig die reeds bestaande feit dat dele van plase nie deur grondeienaars gebruik word nie, 

maar wel histories deur buurarbeiders gebruik is. Deur die verskaffing van 'n wetlike raamwerk wat 

die verbouding tussen eienaars en buurarbeiders reel, verskaf die Wet ook 'n remedie aan grondeienaars 

in situasies van konflik en kontrakbreuk soos wanneer die buurarbeider weier om arbeid te lewer. 91 

Die Wet verleen beskerming aan buurarbeiders waarvan sommige reeds geslagte lank op dieselfde grond 

woon, maar geen beskerming teen uitsetting geniet bet nie. Rasgebaseerde diskriminerende wetgewing 

met betrekking tot grondbesit92 bet baie swart grondeienaars gereduseer tot arbeiders wat blootgestel was 

aan onderdrukkende praktyke wat hulle in 'n swak sosio-ekonomiese posisie gebou bet. Aan bierdie 

persone word nou deur middel van die Wet op Grondbervorming (Huurarbeiders) 'n menswaardige 

bestaan in ooreenstemming met die grondwet verleen. Die beskermende maatreels is in ooreenstemming 

met IAO Aanbeveling 132 van 1968 wat maatreels neerle om die uitbuiting van buurders, deelsaaiers 

en soortgelyke kategoriee landelike werkers te voorkom. 

Selfs al ontvang buurarbeiders eiendomsreg in ooreenstemming met boofstuk drie van die Wet, sal dit 

in baie opsigte nie vir bulle onathanklikheid besorg nie, omdat baie van die grond ver van markte, 

dienste en vervoerroetes is. Op afgelee plase kon buurarbeiders nog 'n bestaan maak deurdat boere in 

sommige gevalle ook die buurarbeiders se grond vir bulle geploeg bet, bulle beeste gedip bet en 'n 

89 

90 

91 

92 

Artikel 27. 

Artikel 24. 

Artikel 7(2)(a). 

Sien veral die bespreking van Wet 27 van 1913 en Wet 18 van 1936 in hoofstuk 2. Hierdie wette is afgeskaf 
deur die Wet op Afskaffing van Rasgebaseerde Grondreelings No 108 van 1991. 
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geringe kontantloon vir hulle arbeid gegee het. 93 By die verkryging van eiendomsreg sal hierdie 

voorregte verval. Slegs op grond nader aan stede sal lewensvatbare boerdery op klein stukkies grond 

moontlik wees. 

Landbouwerkgewers wat die Wet met negatiwiteit bejeen94 hou nie rekening met die feit dat huidige 

grondeienaars hulle bevoorregte posisie as grondeienaars tot 'n groot mate te danke het aan wette wat 

swart boere van grondbesit uitgesluit het nie. Ten einde aan hierdie mense 'n menswaardige bestaan 

te verleen, verkry huurarbeiders 'n klein gedeelte van die grond wat hul voorgeslagte vroeer vrylik 

gebruik het. Vir 'n stabiele gemeenskap, die bekamping van armoede en die menswaardigheid van 

huurarbeiders en hulle kinders, is die Wet op Grondhervorming (Huurarbeiders) 'n noodsaaklikheid. 

Die beskerming wat die Wet verleen aan eienaars van grond waarop huurarbeiders woon, moet ook nie 

misgekyk word nie. 

4. WET OP DIE UITBREIDING VAN SEKERHEID VAN VERBLYFREG NO 62 VAN 1997 

4.1 Agtergrond 

Baie van plaaswerkers se probleme soos dit in vorige hoofstukke geskets is, spruit daaruit dat hulle op 

die werkgewer se grond werk en woon. As werkgewer en eienaar van die grond het die boer seggenskap 

oor feitlike alle aspekte van werkers se lewe. 95 Plaaswerkers se verblyfreg is afhanklik van die 

diensverhouding. By die beeindiging daarvan, is verblyfreg in die verlede ook outomaties beeindig. Die 

probleme om 'n nu we werk en nuwe verblyf te verkry het tot gevolg gehad dat die boer 'n groot houvas 

op die plaaswerker gehad het. Die houvas is versterk deurdat plaaswerkers uitgesluit was van die 

billikheidsvereistes wat die WA V vir ontslag gestel het en omdat hulle summier of bloot deur 

kennisgewing ontslaan kon word. Insluiting by die WA V deur middel van die Wet op Landbou-arbeid96 

het wel verligting vir plaaswerkers gebring, aangesien ontslag van 'n plaaswerker aan die vereistes wat 

deur die Wet gestel is moes beantwoord. Plaaswerkers se verblyfreg is egter by ontslag steeds 

93 

94 

95 

96 

M Roberts Labour in the farm economy (1959) 29, 40 en 41. 

Fokus Nuusbriefvan die Landbouwerkgewersorganisasie (1996) 3 (2) l. 

Om hierdie rede is plase al beskou as alles - omvattende of geslote instellings. (Sien hoofstuk 2 par 5.8). 

Wet 147 van 1993. 
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outomaties beeindig. Soos hierbo bespreek is, bring die Wet op Grondhervorming (Huurarbeiders) slegs 

verligting vir huurarbeiders. Plaaswerkers is uitdruklik uitgesluit van die definisie van huurarbeiders. 97 

4.2 Doel van die Wet 

Die hoofdoel van die Wet op die Uitbreiding van Sekerheid van Verblyfreg is om voorsiening te maak 

vir maatreels om langtermyn-sekerheid van verblyfreg op grond te fasiliteer, om die voorwaardes vir 

verblyf op sekere grond te reguleer, asook die vasstelling van voorwaardes waaronder persone se 

verblyfreg op grond beeindig kan word en die omstandighede waaronder persone wie se verblyfreg 

beeindig is, van die grond afgesit kan word. 98 Die wetgewer beskou die Wet as noodsaaklik omdat baie 

Suid-Afrikaners weens diskriminerende wette nie sekerheid van verblyf geniet nie en dus blootgestel is 

aan onbillike uitsetting wat lei tot ontbering, konflik en sosiale onstabiliteit. 99 Die Wet is van toepassing 

op grond gelee in buite-stedelike gebiede, of grond binne stedelike gebiede wat deur wetgewing vir 

landboudoeleindes aangewys is. 100 Die Wet sal dus by uitstek op plaaswerkers van toepassing wees. 

Landbouwerkgewers het heftig beswaar gemaak teen die Wetsontwerp by die publikasie daarvan, omdat 

die bepalings daarvan as diskriminasie teen boere en as 'n aantasting van eiendomsreg gesien is. 101 Die 

argument is geopper dat mynwerkers en woonstelbewoners dieselfde probleme het as hulle uitgesit word 

en dat daar geen rede is waarom plaaswerkers ekstra beskerming moet verkry nie. 102 Met hierdie 

argumente word uit die oog verloor dat die diskriminerende wette van die verlede plaaswerkers in 'n 

groter mate as ander werkers benadeel het103 en dat probleme om alternatiewe akkommodasie te verkry 

baie groter vir plaaswerkers is. Die redes hiervoor is dat baie plase afgelee is, dit tradisie is dat 

97 

98 

99 

100 

101 

102 

103 

Sien par 3 .1 hierbo vir die statutere definisies van plaaswerker en huurarbeider. 

Memorandum oor die oogmerke van die Wetsontwerp op die Uitbreiding van Sekerheid van Verblyfreg 
Staatskoerant No 17773 (4 Februarie 1997). 

Memorandum oor die oogmerke van die Wetsontwerp op die Uitbreiding van Sekerheid van Verblyfreg 
Staatskoerant No 17773 (4 Februarie 1997). 

Artikel 4 van Wet 62 van 1997. 

M Greeff 'Debate on the Bill' (1997) 4 (2) Land Info 3. Op 6 Julie het boere by Newcastle 'n 
massavergadering gereel om protes teen die Wet aan te teken (Landbouweekblad (30 Junie 1995) 97.) 

Farmers' Weekly (2 Augustus 1996). 

Sien hoofstuk 2. 



508 

plaaswerkers se uitgebreide familie by hulle woon en dat plaaswerkers dikwels vee as 'n tipe van 

belegging aanhou. Om akkommodasie vir 'n groot groep mense en diere te kry, kan problematies wees. 

Weens laaggeskooldheid sal plaaswerkers nie maklik elders as in die landbousektor werk kry nie. 

Die Wet verleen sekere regte aan okkupeerders. 'Okkupeerder' word gedefinieer as 'n persoon wat 

woon op grond wat aan 'n ander persoon behoort en wat beskik oor, of op 4 Februarie 1997104 of daarna 

beskik het oor, toestemming of 'n ander geldige reg om op grond te woon wat aan 'n ander persoon 

behoort. 'n Huurarbeider105 en iemand wat sodanige grond hoofsaaklik vir kommersiele of kommersiele 

boerderydoeleindes gebruik, 106 of 'n persoon met 'n inkomste hoer as 'n bedrag wat in die regulasies 

tot die Wet vasgestel word, 107 word van die omskrywing van okkupeerder uitgesluit. 

4.3 Regte deur die Wet verleen 

Die Wet verleen verblyfreg en die gebruik van grond aan 'n bewoner waarop hy/sy gewoon het of wat 

hy/sy op of na 4 Februarie 1997 gebruik het. Die reg van toegang tot dienste, soos uitdruklik of 

stilswyend met die eienaar ooreengekom is, word ook deur die Wet beskerm. 108 

Die Wet verleen die volgende spesifieke regte109 aan okkupeerders sonder om atbreuk te doen aan die 

algemene reg soos hierbo uitgespel is: 

• sekerheid van verblyfreg 

• die reg om bona fide besoekers op redelike tye en vir redelike tydperke te ontvang, 110 met dien 

104 

105 

106 

107 

108 

109 

110 

Die datum waarop die Wetsontwerp op die Uitbreiding van Sekerheid van Verblyfreg gepubliseer is. 

Huurarbeiders soos omskryf deur die Wet op Grondhervorming (Huurarbeiders) No 3 van 1996. 

Persone wat die grond self bewerk en niemand behalwe 'n familielid in diens neem nie, is egter steeds 
ingesluit by die definisie van bewoner. 

Artikel l (xii). 

Artikel 6(1 ). 

Artikel 6(4). 

In die verlede het boere die Wet op Oortreding No 6 van 1959 gebruik om ongewenste besoekers van die 
plaas afte hou. Boere was veral antagonisties teenoor vakbondorganiseerders. Die Wet op Oortreding word 
deur die Wet op Uitbreiding van Sekerheid van Verblyfreg gewysig sodat dit nie !anger van toepassing is 
op bona fide besoekers nie. (Artikel 29 van Wet 62 van 1997). 
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verstande dat die eienaar of persoon in beheer redelike voorwaardes wat normaalweg vir 

besoekers op die grond geld, kan ople ten einde lewe en eiendom te beskerm of ontwrigting van 

werksaamhede te voorkom en dat die okkupeerder aanspreeklik is vir skade wat deur sy /haar 

besoekers aangerig word 

• die reg om pos en ander kommunikasie te ontvang 

• die reg op 'n gesinslewe in ooreenstemming met die kultuur van daardie familiem 

• die reg om nie ontneem te word van toegang tot water nie 

• die reg om nie ontneem te word van toegang tot onderrig112 of gesondheidsdienste 

• die reg om familiegrafte wat op die grond van 'n ander persoon is te besoek en te onderhou, 

onderworpe aan redelike voorwaardes wat deur die eienaar of persoon in beheer gestel word ten 

einde lewe en eiendom te beskerm en die belemmering van werk te voorkom. 113 

Hierdie regte is in ooreenstemming met die grondwetlike regte van menswaardigheid, vryheid en 

sekerheid van die persoon, privaatheid, vryheid van godsdiens, oortuiging en mening en van 

uitdrukking, vryheid van assosiasie en vryheid van beweging wat deur die grondwet114 gewaarborg 

word. Die Wet op Uitbreiding van Sekerheid van Verblyfreg bevestig dat die regte beide okkupeerders 

en eienaars toekom, met die aanwysing dat regte wat in die Wet verleen word, nie atbreuk doen aan die 

algemeenheid van genoemde grondwetlike regte nie. 

Deur die regte wat deur die Wet op Uitbreiding van Sekerheid van Verblyfreg verleen word, poog die 

wetgewer om die absolute beheer van die grondeienaar oor persone wat op sy /haar grond woon, te 

beperk. lndien hierdie regte suksesvol afgedwing kan word, sal baie van die euwels van die plaas as 

geslote instelling115 iets van die verlede wees. Die eienaar sal nie meer as 'landheer' in 'n neo-feodale 

Ill 

112 

113 

114 

115 

Boere het voorheen besluit watter geloofsgroep se prediker op die plaas toegelaat sou word (Sien hoofstuk 
2 par 5.8). 

Boere het in oestyd aanspraak gemaak op die dienste van skoolgaande kinders op die plaas. Plaasskole is 
selfs gesluit vir die doel. (Sien hoofstuk 2 par 5.3.) In die lig van hierdie reg wat die Wet nou verleen, sal 
die praktyk nie voortgesit kan word nie. Die WBDV verbied ook dat kinders onder 15 werk ( artikel 17 van 
Wet 3 van 1983). 

Artikel 6(4). 

Wet 108 van 1996. 

Sien hoofstuk 2 par 5.8. 
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magsposisie teenoor ondergeskiktes op sy/haar grond verkeer nie. Die mag om families se verblyfreg 

by ontslag te beeindig, sal nou nie meer misbruik kan word om plaaswerkers tot onderdanigheid te 

dwing nie. Vakbondorganisering behoort, saam met die regte met betrekking tot toegang tot 'n werkplek 

wat deur die WA V verleen word, 116 nie meer so 'n probleem vir plaaswerkers soos in die verlede te 

wees nie. Die vermoe om vir beter diensvoorwaardes te beding en as gevolg daarvan beter sosio

ekonomiese omstandighede te ervaar, sal waarskynlik deur die Wet aangehelp te word. 

4.4 Verbod op sekere handelinge deur bewoners 

Die regte van eienaars word beskerm deurdat die Wet sekere handelinge deur bewoners verbied. 'n 

Bewoner mag nie 'n ander persoon watdie grond okkupeer opsetlik en wederregtelik benadeel, of skade 

aan die eiendom van die eienaar of persoon in beheer veroorsaak nie. Die bewoner mag nie iemand wat 

die grond of nabygelee grond bewoon, bedreig of intimideer of ongemagtigde persone in staat stel of 

behulpsaam wees om wonings op die grond op te rig nie. 117 

4.5 Regte en pligte van die eienaar118 

Die eienaar kan diere van bewoners wat oortree na 'n skut verwyder ooreenkomstig toepaslike 

wetgewing indien die bewoner 72 uur kennis gekry het om die <lier te verwyder en versuim het om dit 

te doen. 119 Die eienaar mag 'n bewoner nie benadeel indien een van die redes vir die benadeling die 

vorige, huidige of verwagte uitoefening van 'n wettige reg is nie. Die Wet skep 'n weerlegbare 

vermoede dat indien benadeling plaasvind, dit veroorsaak is as gevolg van die vorige, huidige of 

verwagte uitoefening van die regte van die okkupeerder. Die bepalings is ingestel om viktimisasie en 

uitsetting van plaaswerkers in afwagting van beskermende wetgewing te beperk. 

116 

117 

118 

119 

Artikel 12 van Wet 66 van 1995. 

Artikel 6(3). 

Artikel 7. 

In Zulu and Others v Van Rensburg and Others 1996 (4) SA 1236 (GEH) het die vruggebruikers van 'n 
plaas die diere van bewoners na 'n skut laat verwyder omdat daar volgens die vruggebruikers geen kontrak 
met die bewoners bestaan het en geen toestemming gegee is vir die aanhou van diere nie. Die grondeisehof 
het bevind dat die bewoners huurarbeiders was ingevolge Wet 3 van 1996 en dat hulle weens 'n 
huurarbeidkontrak met die vorige okkupeerder geregtig was om die diere aan te hou. 
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4. 6 Beeindiging van Verblyfreg 

Verblyfreg kan op enige wettige grond beeindig word, 120 solank dit regverdig en billik121 is en alle 

tersaaklike faktore, wat die volgende insluit, in ag geneem word: 

• die billikheid van 'n ooreenkoms, wet of regsreel waarop die eienaar horn of haar beroep 

• die optrede van die partye wat tot die beeindiging gelei het122 

• die belange van die partye met inbegrip van die vergelykende ontbering van partye by 

beeindiging123 

• die aanwesigheid van 'n redelike verwagting dat die kontrak hernieu sal word124 en 

• die billikheid van die prosedure wat die eienaar gevolg het, byvoorbeeld of die okkupeerder die 

geleentheid gehad het om vertoe te rig voordat die verblyfreg beeindig is. 125 

4. 7 Die posisie van persone wie se verblyfreg uit 'n diensooreenkoms spruit 

Indien die verblyfreg uit 'n diensooreenkoms spruit, kan die okkupeerder se verblyfreg beeindig word 

indien hy/sy bedank, of indien sy/haar diensooreenkoms ingevolge die WAV beeindig is. 126 Hierdie 

subartikel sal van toepassing wees op die posisie van plaaswerkers, aangesien hulle verblyfreg uit die 

dienskontrak spruit. Ontslag met nakoming van die vereistes wat deur die WA V gestel word, het nou 

120 

121 

122 

123 

124 

125 

126 

Artikel 8. 

Blote regmatigheid is nie meer soos in die verlede voldoende vir die beeindiging van verblyfreg nie. Die 
bepaling herinner aan die billikheidsjurisdiksie van die nywerheidshof onder Wet 28 van 1956 waarvolgens 
ontslag, behalwe regmatigheid, ook aan billikheidsvereistes moes voldoen. 

As een van die partye byvoorbeeld kwaadwillig opgetree het, sal dit tot nadeel van die party strek. 

'n Soortgelyke bepaling met betrekking tot die afweging van belange is van toepassing op die Wet op 
Grondhervorming (Huurarbeiders) in gevalle waar die eienaar die grond waarop die huurarbeider woon vir 
bedryfsvereistes wil aanwend. (Artikel 8(2)). Voorheen was daar geen afweging van belange nie, omdat 
eiendomsreg feitlik absolute beheer aan die eienaar verleen het. 

Hierdie bepaling toon 'n ooreenkoms met artikel l 86(b) van die WA V waar versuim om 'n vastetermyn
dienskontrak te hemieu, ontslag uitmaak indien daar 'n redelike verwagting was dat die kontrak hemieu sou 
word. 

Substantiewe sowel as prosessuele billikheid word dus by die beeindiging van verblyfreg vereis. Dieselfde 
vereistes word in artikel 188 van die WA V No 66 van 1995 vir die beeindiging van 'n dienskontrak gestel. 

Artikel 8(2). 
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nie meer outomaties die gevolg dat verblyfreg beeindig word nie, aangesien daar steeds aan die vereistes 

van billikheid en regverdigheid, vir uitsetting, soos hierbo uiteengesit, beantwoord moet word. 127 Die 

vereiste dat die vergelykende ontbering van partye in ag geneem moet word, sal voorkom dat 

plaaswerkers by diensbeeindiging summier sonder enige ander heenkome met hulle besittings buite die 

plaashek afgelaai word soos wel in die verlede gebeur het. 128 

4.8 Die posisie van bejaarde, siek of beseerde werknemers en hulle atbanklikes 

'n Okkupeerder wat vir 10 jaar of langer op die grond gewoon het en die ouderdom van 60 jaar bereik 

het, of 'n werknemer wat weens swak gesondheid, besering of ongeskiktheid nie in staat is om verder 

arbeid te verskaf nie, 129 se verblyfreg kan nie beeindig word nie, 130 tensy so 'n persoon hom/haar 

skuldig gemaak het aan wangedrag soos in die Wet omskryf is. Die gedrag sluit in die onwettige en 

opsetlike benadeling van ander okkupeerders op die grond, die aanrig van wesenlike skade aan die 

eiendom van die eienaar, die bedreiging of intimidering van ander persone op die grond en 

hulpverlening aan ongemagtide persone om wonings op die grond op te rig. 131 Indien die okkupeerder 

'n wesenlike en billike bepaling van die ooreenkoms verbreek het, 132 of die verhouding met die eienaar 

wesenlik verbreek het sodat dit nie prakties is om die verhouding te herstel nie, 133 sal die okkupeerder 

se verblyfreg ook beeindig word. By die afsterwe van 'n okkupeerder wat beskerming geniet, kan die 

127 

128 

129 

130 

131 

132 

133 

Artikel 8(1 ). 

David Cooper Working the Land: A review of agriculture in South Africa Johannesburg: Eda (1988) 69. 

Hierdeur sal daar verligting vir plaaswerkers gebring word, aangesien hulle weens Jae Ione 'n klein som as 
vergoeding vir beroepsbeserings en -siektes ontvang. 

Hierdie aanwysing is in ooreenstemming met die Riekert-verslag waarin aanbeveel is dat bejaarde 
plaaswerkers toegelaat word om op die plaas aan te bly. (Vers/ag van die Kommissie van Ondersoek na 
Wetgewing aangaande die benutting van mannekrag (met uitsluiting van wetgewing wat deur die 
departement van Arbeid en Myne geadministreer word RP 32/1979 494-500). 

Artikel 6(3). Die hofmoet verder oortuig wees dat die oortreding wesenlik is en dat die okkupeerder dit nie 
herstel het nie (artikel IO( a)). 

In hierdie geval moes die eienaar sy/haar deel van die ooreenkoms gestand gedoen het en die okkupeerder 
moes redelikerwys in staat gewees het om sy/haar dee) van die ooreenkoms na te kom en steeds in gebreke 
gebly het na een maand se skriftelike kennisgewing (artikel IO(b)). 

Artikel I 0( c ). Die verbreking van die verhouding tussen plaaswerker en hoer wat in noue verband saamwerk, 
sal moeiliker herstelbaar wees as die verhouding tussen die eienaar en iemand wat bloot deel van die grond 
okkupeer en Irie in 'n diensverhouding met die eienaar staan nie. 
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verblyfreg van 'n okkupeerder wat sy/haar gade of athanklike was, slegs beeindig word indien 12 

maande skriftelike kennis gegee is, 134 of indien die gade self 'n verbreking soos hierbo uiteengesit 

gepleeg het, of indien geskikte alternatiewe akkommodasie beskikbaar is. 135 Enige beeindiging van die 

verblyfreg van 'n okkupeerder om hom/haar te verhoed om regte ingevolge die Wet te verkry, is 

nietig. 136 

4. 9 Vereistes vir uitsetting 

'n Okkupeerder kan slegs ingevolge 'n hotbevel kragtens die Wet op Uitbreiding van Sekerheid van 

Verblyfreg uitgesit word. Die hof kan 'n uitsettingsbevel in die volgend omstandighede verleen: 

• indien 'n persoon se verblyfreg ooreenkomstig artikel 8 beeindig is137 

• die okkupeerder nie die grond ontruim het binne die tydperk van kennisgewing nie en 

• daar aan die voorwaardes vir 'n uitsettingsbevel in artikel 10 en 11 voldoen is. 138 

4.10 Uitsetting van 'n persoon wat op 4 Februarie 1997 okkupeerder was 

Die vereistes vir die uitsetting van hierdie okkupeerders word in artikel lO(a)-(c) vervat en is reeds 

bespreek onder die vereistes vir die beeindiging van verblyfreg onder die Wet. 139 Artikel lO(d) bepaal 

134 

135 

136 

137 

138 

139 

Die posisie van die afhanklikes van 'n inwonende plaaswerker sal by laasgenoemde se afsterwe heelwat 
beter wees as in die verlede. In die verlede is vroue en kinders se verblyfreg outomaties beeindig indien die 
van die plaaswerker beeindig is. (Sien hoofstuk 5 par 4.7.2.6). 

Artikel 8(5). Geskikte altematiewe akkommodasie sal akkommodasie moet wees wat goed vergelyk met 
die huidige akkommodasie met betrekking tot toegang tot vervoerroetes en ander dienste. 

Artikel 8(6). 

Artikel 8 bevat vereistes vir die billike beeindiging van verblyfreg, benewens die wettigheid daarvan. Dit 
bepaal verder dat indien verblyfreg uit die diensverhouding spruit, verblyfreg beeindig kan word indien die 
diensverhouding beeindig is ooreenkomstig die vereistes van die WA V en indien dit billik en regverdig is 
met inagneming van alle tersaaklike faktore soos in artikel 8(1) uiteengesit is. Artikel 8 bevat ook 
aanwysings met betrekking tot die verblyfreg van bejaarde, siek en gestremde okkupeerders. 

Hierdie artikels bevat vereistes vir die uitsetting van persone wat op 4 Februarie 1997 okkupeerders was en 
die wat na hierdie datum (die datum van publikasie van die wetsontwerp) okkupeerders geword het. Minder 
streng vereistes geld vir die uitsetting van persone wat na 4 Februarie 1997 okkupeerders geword het, sodat 
grondeienaars nie ontmoedig word om persone toe te laat om op hul grond te woon nie. Die vereistes word 
hieronder bespreek. 

Wangedrag van die okkupeerder en 'n opsetlike verbreking van die ooreenkoms en 'n wesenlike verbreking 
van die verhouding met die eienaar word deur hierdie artikels gedek. 
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verder dat die verblyfreg van 'n okkupeerder wie se verblyfreg uitsluitlik uit 'n diensverhouding spruit 

beeindig word waar die persoon vrywillig bedank in omstandighede wat nie neerkom op konstruktiewe 

verlating ingevolge die WAV nie. 

Indien een van bogenoemde gronde nie aanwesig is nie, kan daar nogtans 'n uitsettingsbevel teen die 

okkupeerder verkry word, maar op voorwaarde dat alternatiewe akkommodasie beskikbaar is. 140 Hierdie 

aanwysing word gekwalifiseer deur die bepaling dat indien geskikte alternatiewe akkommodasie nie 

beskikbaar is binne nege maande na beeindiging van verblyfreg ingevolge artikel 8 nie en die 

okkupeerder 'n werknemer is wat in 'n huis bly wat deur die eienaar verskaf is en die onderneming van 

die eienaar benadeel sal word tensy die woning beskikbaar is vir 'n ander werknemer van die eienaar, 

kan die hof steeds 'n uitsettingsbevel verleen. Die bevel moet regverdig en billik wees met inagneming 

van pogings van die okkupeerder en eienaar om geskikte akkommodasie te bekom en die belange van 

die partye, naamlik die vergelykende ontbering wat uitsetting of nie-uitsetting sal meebring. 141 

Hieruit blyk dat indien die eienaar nie self ook alternatiewe akkommodasie soek nie, die okkupeerder 

selfs langer as nege maande na die beeindiging van die dienskontrak op die grond kon bly woon, selfs 

al benodig die eienaar die huisvesting vir 'n nuutaangestelde werknemer. 

4 .11 Uitsetting van persone wat na 4 Februarie 1997 okkupeerders geword bet 

Die vereistes vir uitsetting van persone wat na 4 Februarie 1997 okkupeerders geword het, is minder 

streng ten einde eienaars nie te ontmoedig om verblyfreg op hul grond te verleen nie. 

lndien 'n kontrak met die okkupeerder bepaal dat verblyf slegs vir 'n sekere tydperk toegestaan word 

en dit 'n uitdruklike, wesenlike en billike bepaling is, kan die hof by die beeindiging van toestemming 

weens tydsverloop 'n uitsettingsbevel verleen indien dit billik en regverdig is om sodanige bevel te 

verleen. 

Selfs indien daar geen datum vir beeindiging van toestemming vir verblyf in die ooreenkoms bestaan 

140 

141 

Artikel 10(2). 

Artikel I 0(3 )( d). 
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nie, kan die hof 'n uitsettingsbevel verleen indien dit billik en geregverdig is. By bepaling daarvan of 

'n uitsettingsbevel billik en geregverdig is, moet die hof die volgende faktore in ag neem: 

• die tydperk wat die okkupeerder op die grond gewoon het 

• die billikheid van die bepalings van 'n ooreenkoms tussen die partye142 

• die bestaan van geskikte alternatiewe akkommodasie 

• die rede vir die beoogde uitsetting 

• die afweging van die belange van die okkupeerder, oorblywende okkupeerders en die eienaar. 

Plaaswerkers wat mi 4 Februarie 1997 okkupeerders geword het, geniet beperkte beskerming teen 

uitsetting, maar die uitsetting moet steeds billik wees. Die hof moet 'n regverdige en billike datum vir 

alle uitsettings bepaal. 143 

4.12 Gevolge van 'n uitsettingsbevel 

By verlening van 'n uitsettingsbevel moet die hof die eienaar beveel om billike en regverdige vergoeding 

te betaal vir strukture wat opgerig is en vir verbeterings wat aangebring is, sowel as vir staande oeste. 144 

Die hof moet die eienaar ook beveel om enige uitstaande lone of bedrae wat ingevolge die WA V, die 

WBDV en die Loonwet verskuldig is te betaal. 145 Die hof kan verder beveel dat die eienaar aan 'n 

okkupeerder 'n redelike tyd gun om strukture te verwyder en oeste op te pas totdat dit gereed is om 

geoes te word en dit daarna te oes. Billike vergoeding moet bepaal word met inagneming van die koste 

vir die okkupeerder om strukture en verbeteringe te vervang, die waarde van die materiaal wat verwyder 

kan word, die bydrae van die eienaar tot strukture wat deur die okkupeerder opgerig is en die bydrae 

142 

143 

144 

145 

Die kontrakteervryheid van partye word beperk sodat die sterker party (die eienaar) 'n okkupeerder nie in 
'n nadelige kontrak kan indwing weens die okkupeerder se behoefte aan 'n woonplek nie. 

Artikel 12. 

Tersaaklike faktore by beslissing oor hierdie aspek is of die verbeterings met die toestemming van die 
eienaar aangebring is, of dit nodig en bruikbaar was vir die okkupeerder en of daar 'n skriftelike ooreenkoms 
aangegaan is dat die okkupeerder nie vergoed sal word vir gespesifiseerde verbeteringe nie. (artikel 13(1)). 

'n Skeidingspakket of vergoeding vir substantiewe en prosessueel onbillike ontslag sal byvoorbeeld 
ingevolge die WA V van toepassing wees. Die werknemer se normale loon en beloning vir oortydwerk sal 
ingevolge die WBDV van toepassing wees. 
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van die eienaar tot die oes. 146 

Die Wet maak voorsiening vir billike vergoeding van die uitgesette okkupeerder, maar nie ten koste van 

die eienaar nie. Nadele wat veral plaaswerkers in die verlede gely het, soos dat hulle nie hul 

boumateriaal of oeste kon verwyder het nie, of nie 'n redelike tydperk gegun is om dit te doen nie, 147 

word deur die Wet uitgeskakel. Geen uitsettingsbevel mag verleen word indien die eienaar nie die 

vergoeding wat deur die hof vasgestel is, betaal het nie. 148 

'n Persoon wat in stryd met die bepalings van die wet uitgesit is, kan by die hof aansoek doen om herstel 

van verblyf en gebruik van grond sow el as betaling van vergoeding deur die eienaar. 149 

Die streng vereistes vir uitsetting, die lang tydperk van kennisgewing wat aan die okkupeerder gegee 

moet word en die vergoeding wat betaal moet word, kan die eienaar benadeel. Die eienaar word egter 

tegemoet gekom deurdat hy /sy 'n dringende aansoek by die hof kan doen vir die verwydering van 'n 

okkupeerder hangende die uitslag van 'n geding om 'n finale bevel. 150 Die hof kan beveel dat die 

okkupeerder verwyder word indien daar gevaar van wesenlike besering of skade bestaan, daar nie 'n 

ander doeltreffende remedie is nie en die waarskynlike ontbering vir die eienaar groter is as vir die 

okkupeerder. 151 

146 

147 

148 

149 

150 

151 

Artikel 13(2). Op plase is dit dikwels die gebruik dat die eienaar 'n plaaswerker toelaat om 'n woning op 
te rig met sy/haar eie materiaal, of dat die eienaar die materiaal verskafmaar dat die plaaswerker self die 
struktuur oprig. Die boer se implemente, bemesting en chemikaliee vir plaagbestryding word dikwels 
gebruik vir die gesaaides van die plaaswerker. 

David Cooper Working the land: A review of Agriculture in South Africa ( 1988) 68 ev; Crous v Crous 193 7 
CPD256. 

Artikel 13(3). 

Artikel 14. 

Artikel 15. 

Artikel 15(a)-(d). 
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4 .13 Geskilbeslegting en ho we 

Die grondeisehof152 het jurisdiksie oor alle aangeleenthede met betrekking tot die Wet. Dit sluit die 

bevoegdheid in om tussentydse bevele, verklarende bevele en interdikte toe te staan. Die grondeisehof 

kan ook 'n grondwetlike aangeleentheid met betrekking tot die Wet oorweeg. Indien 'n eienaar van 

mening is dat sy/haar grondwetlike reg op eiendom deur die Wet aangetas word, sal die grondeisehof 

die bevoegdheid he om oor die saak te beslis. Partye kan ook verrigtinge in die landdroshof wat 

jurisdiksie oor die betrokke grond het, instel. 153 Indien alle partye daartoe instem, kan verrigtinge ook 

in enige afdeling van die Hoe Hof ingestel word. 154 

4 .14 Bemiddeling en Arbitrasie 

Op versoek van partye kan die Direkteur-generaal 'n persoon of persone met kundigheid in 

geskilbeslegting aanstel om vergaderings van partye te fasiliteer en te poog om die geskil te bemiddel 

en te skik. 155 Besprekings wat tydens die bemiddelingsproses plaasvind, is gepriviligeerd, tensy partye 

anders ooreenkom. 156 Partye kan ook 'n geskil vir arbitrasie verwys ingevolge die Wet op Arbitrasie 

No 42 van 1965. Die ruimte wat vir partye gelaat word om aktief aan geskilbeslegting deel te neem, 

sal 'n negatiewe houding van 'n party by 'n ongewenste eindresultaat voorkom. Dit is belangrik vir die 

toekomstige verhouding van persone wat op dieselfde grond bly woon en saam werk. 

152 

153 

154 

155 

156 

Sien artikel 22 van die Wet op die Herstel van Grondregte No 3 van 1994. 

Artikel 17(1 ). Siviele appelle vanaf landdroshowe word ingevolge hierdie Wet deur die grondeisehof 
aangehoor. (Artikel 19(2) ). 'n Afskrif van enige beslissing van die landdroshof ingevolge hierdie Wet moet 
aan die Direkteur-generaal van Grondsake gestuur word (artikel 19(3)). 'n Uitsettingsbevel van 'n 
landdroshof by verrigtinge wat op of voor 31 Desember 1999 ingestel is, is onderworpe aan outomatiese 
hersiening deur die grondeisehof ( artikel 19( 4) ). 

Artikel 17(2). Indien van die hoe hofverwag word om die Wet te interpreteer, moet die hof die verrigtinge 
staak en die aangeleentheid na die grondeisehofverwys (artikel 20(3)). 

Artikel 21 (I). Partye kan ook by ooreenkoms 'n ander persoon aanstel om die geskil te bemiddel. 

Artikel 21 (4). 
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4 .15 Misdrywe 

Geen persoon mag 'n okkupeerder uitsit sonder 'n bevel van 'n bevoegde hof, 157 of 'n staatsamptenaar 

ofbemiddelaar opsetlik hinder in die uitvoering van die plig kragtens die Wet nie. Skuldigbevinding kan 

lei tot 'n boete waarvan die bedrag nie in die Wet gespesifiseer is nie, of gevangenisstrafvan maksimum 

twee jaar, of beide die gevangenisstraf en boete. 158 

4 .16 Opvolgende eienaars 

Die regte van 'n okkupeerder is bindend op die regsopvolger van 'n eienaar. Toestemming wat deur die 

eienaar van grond verleen is, bind sy/haar regsopvolger asof laasgenoemde toestemming verleen het. 159 

Hierdie bepaling sal verblyfsekerheid verskaf aan plaaswerkers wat in die verlede dikwels hulle werk 

en huisvesting verloor het as die plaas van eienaar verwissel het. Hierdie aanwysing in die Wet, saam 

met artikel 197 van die Wet op Arbeidsverhoudinge160 wat bepaal dat wanneer 'n saak as lopende saak 

oorgedra word, dienskontrakte van die ou na die nuwe werkgewer oorgedra word, sal bydra tot werk

en verblyfsekuriteit vir plaaswerkers. 

Die bepaling dat verblyfreg oorgedra word op 'n nuwe eienaar of persoon in beheer, skep probleme vir 

eienaars, omdat die grond beswaar word. Daar word nou 'n beperkte saaklike reg geskep, aangesien die 

reg teenoor derdes afdwingbaar is. Dit is nie meer 'n suiwer persoonlike reg wat slegs teen die persoon 

wat toestemming verleen het, afgedwing kan word nie. Die reg bring 'n beswaring van die grond 

mee. 161 Die waarde van grond met 'n aantal okkupeerders daarop, kan heelwat laer wees as grond 

waarop geen okkupeerders woon nie. 

157 

158 

159 

160 

161 

'n Persoon wie se regte hierdeur benadeel is, bet die reg om 'n private vervolging teen die beweerde 
oortreder in te stel. Die bepalings met betrekking tot private vervolging in die Strafproseswet No 51 van 
1977 is hier van toepassing. · 

Artikel 23(3). 

Artikel 24. 

Wet 66 van 1995. 

Die regte van bewoners bring 'n 'subtraction of the dominium' mee en is daarom moontlik 'n saaklike en 
dus registreerbare reg. (Sien CG van der Merwe Sakereg 2de uitg Durban: Butterworths (1989) 69-83.) 
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4 .17 Langtermynsekerheid van verblyfreg vir okkupeerders 

Die Wet maak voorsiening vir die fasilitering van langtermynsekerheid van verblyfreg vir okkupeerders. 

Die Minister kan uit geld wat vir die doel deur die Parlement bewillig is subsidies toeken om 

okkupeerders, voormalige okkupeerders en persone wat ingevolge 'n wettige proses van grond afgesit 

is, in staat te stel om grond of regte in grond te verkry .162 Die Wet maak voorsiening vir die verkryging 

van subsidies vir op-terrein163 en buite-terrein164 ontwikkeling. 

Wanneer die Minister van Grondsake 'n aansoek om 'n subsidie oorweeg, moet in ag geneem word of 

die ontwikkeling die akkommodering van beide die belange van eienaars en okkupeerders behels. 165 Die 

eienaar sal dus in ag geneem word by ontwikkelings op sy/haar grond. Dit word ook vereis dat die 

ontwikkeling kostedoeltreffend moet wees. 166 

In die geval van 'n werknemer wat verblyfreg uit hoof de van sy /haar dienskontrak verkry, soos 'n 

plaaswerker, is daar geen beletsel om aansoek te doen vir subsidies om langtermynsekerheid van 

verblyfreg te fasiliteer nie. Die Minister kan ingevolge die Wet sekere grond vir doeleindes van 

ontwikkeling onteien. 167 Die eienaar van die grond moet aangehoor word voordat grond vir ontwikkeling 

kragtens die Wet onteien word. Indien grond onteien word, moet vergoeding betaal word soos deur die 

grondwet168 voorgeskryf word, met inagneming van die bepalings van die onteieningswet. 169 

162 

163 

164 

165 

166 

167 

168 

169 

Artikel 4(b ). 

Op-terrein ontwikkeling is 'n ontwikkeling wat aan die okkupeerders 'n onafhanklike verblyfreg bied op 
grond wat deur bulle bewoon word ofvoorbeen bewoon is (artikel I (xiii)). 

Buite-terrein ontwikkeling is 'n ontwikkeling wat aan okkupeerders 'n onafhanklike verblyfreg bied op 
grond wat deur iemand anders as die eienaar van grond waarop bulle onmiddellik voor sodanige 
ontwikkeling gewoon bet, besit word. (Artikel I). 

Artikel 4(2). 

Artikel 4(2)(b). 

Sogenaamde 'landboudorpies' kan tot stand kom waar die plaaswerkers van 'n groep plase op bulle eie 
grond kan woon. Sommige plaaseienaars bet al aangebied om grond kosteloos beskikbaar te stel. 
(Onderboud met Direkteur-generaal van Grondsake (1997) 4 (2) Land Info 4-5. 

Sien die bespreking van grondwetlike vereistes vir die onteiening van grond bierbo. 

Wet 63 van 1975. 
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Gemeet aan die grondwet is dit duidelik dat onteiening van grond vir doeleindes van 

langtermynsekerheid van verblyfreg die verlening van grond is aan persone wie se besitreg van grond 

regsonseker is as gevolg van rasdiskriminerende wette van die verlede170 en dat die staat daarmee 

voldoen aan die opdrag in die grondwet om maatreels te tref vir toestande wat burgers in staat sal stel 

om op 'n billike grondslag toegang tot grond te verkry. 171 

5. SLOT 

· Die Wet op die Uitbreiding van Sekerheid van Verblyfreg en die Wet op Grondhervorming 

(Huurarbeiders) verleen 'n beperkte saaklike reg172 aan onderskeidelik okkupeerders en huurarbeiders, 

omdat dit afdwingbaar is teenoor derdes (die regsopvolgers van die eienaar). Die huurarbeider en 

okkupeerder het dus nie meer 'n suiwer persoonlike reg wat alleenlik teenoor die eienaar afdwingbaar 

is nie. 173 

Grondeienaars, veral boere is beswaard oor die beperking op hulle eiendomsreg wat nou nie meer in 

ooreenstemming is met die Romeins Hollandse Reg se feitlik absolute beheer van die eienaar oor die 

grond nie. 174 Selfs die klassieke Romeinse Reg het egter 'n beperking op eiendomsreg in die openbare 

belang geplaas. 175 Dit is tans ook in die openbare belang dat persone wat deur onderdrukkende praktyke 

in die verlede in Suid-Afrika van eiendomsreg en verblyfreg ontneem is, weer toegang tot grond sal 

170 

171 

172 

173 

174 

175 

Artikel 25(6) van Wet 108 van 1996. 

Artikel 25(2) van Wet 108 van 1996. 

Vir 'n bespreking van die basiese kenmerke van 'n saaklike reg sien C van der Merwe Sakereg 2de uitg 
(l 989) 63 en 64. 

Die onderskeid tussen 'n saaklike en persoonlike reg word bespreek in C v d Merwe Sakereg 83 ev. 

Eiendom is omskryf as die saaklike reg wat die mees volkome en omvangrykste heerskappy oor 'n saak 
verleen (Grotuis 2.3.10). Die idee van eiendomsreg as absoluut en individualisties word soms verkeerdelik 
aan die Romeinse Reg toegeskryf, maar is eerder 'n uitvloeisel van die denkrigting van die Pandektiste van 
die 19de eeu. (N Olivier G Pienaar & A J vd Walt Sakereg 2de uitg Kaapstad: Juta (1992) 34). 
Gemeenregtelik het eienaars nie 'n onbeperkte absolute reg gehad nie (Gien v Gien 1979 (2) SA 1113 (T) 
1120. Die absolute en individualistiese konsep van eiendom is histories foutiewelik gei'nterpreteer en is 
moreel onregverdigbaar (A J v der Walt 'Towards the development of post-apartheid land law: an 
explanatory survey' (1990) 23 De Jure 37). 

C van der Merwe Sakereg 2de uitg ( 1989) 171. 
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verkry. 176 Boere is van mening dat dit onbillik is dat die verlening van 'n reg op 'n woning wat uit die 

diensverhouding voortgevloei het, nou omskep word in 'n tipe saaklike reg wat die boer belemmer in 

die uitoefening van volle eiendomsreg. 177 Dit is volgens landbou-werkgewersorganisasies in stryd met 

die oorspronklike bedoeling waarvoor die reg deur boere aan plaaswerkers verleen is: 178 

Arbeidsake is nou in grondsake omskep. Die gevolge daarvan is verreikend, aangesien landbou as 'n 

direkte gevolg daarvan, wat arbeid betref, nou oor 'n ander kam geskeer word as die res van die 

ekonomie.' Een uitvloeisel van grondsake wetgewing is definitief die vertroebeling van verhoudings 

tussen 'n boer en sy werkers aangesien onrealistiese verwagtings geskep word. 179 

In antwoord hierop kan gese word dat 'arbeidsake' nog altyd 'grondsake' in Suid-Afrika was. In die 

Suid-Afrikaanse geskiedenis is die beperking van toegang tot grond gebruik om gedwonge arbeid (veral 

deur plaaswerkers) teweeg te bring. 180 

Nadele wat uit die Wet kan voortspruit is dat boere traer sal wees om voltydse plaaswerkers in diens te 

neem en eerder sal meganiseer of van seisoenarbeiders gebruik sal maak. 181 Veral ongeskoolde werkers 

sal nie so maklik soos voorheen op 'n plaas werk kry nie. 

Die Wette kan gesien word as 'n kreatiewe, evolusionere proses om toegang tot grond en daarmee saam 

sosio-ekonomiese stabiliteit te verleen aan persone wat geen vaste heenkome het nie. In plaas van 

grootskaalse onteiening van die grond van bestaande eienaars wat op sigself tot onstabiliteit kan lei, 

word die eiendomsreg van bestaande eienaars slegs ingekort en daar word aan meer mense beperkte 

176 

177 

178 

179 

180 

181 

Artikel 25 van die Grondwet No 108 van 1996. Daar kan saamgestem word met die volgende stelling: 'Die 
eienaar se eiendomsreg word tans ook toenemend op die belange van die gemeenskap toegespits en is dus 
meer sosiaal gerig.'( N Olivier G Pienaar & A J vd Walt Sakereg 2de uitg (1992) 32). 

Suid-Afrikaanse Landbou-unie' Samevattingvan beleidstandpunteen verbandhoudende motiverings' by laag 
tot Die Boer [S.N.:s.l.] (1997) par 27.7. 

Ongepubliseerde openingsrede van F Smit, voorsitter van die Landbouwerkgewersorganisasie, by 'n 
Arbeidsverhoudinge seminaar op 11, 13 en 18 Maart 1997. 

Plaaswerkers is nog nie by die Loonwet ingesluit nie. 

Sien hoofstukke 1 en 2. 

Mielies/Maize (Mei 1997) 53. 



522 

regte op grond gegee. In teenstelling met die feodale stelsel182 waar daar ook meerdere persone was wat 

regte op grond gebad bet, word die persone wat nou verblyfreg op grond bet nie swaar belas met 

verpligtinge teenoor die eienaar nie. Plaaswerkers in Suid-Afrika wat in 'n neo-feodale verbouding 'n 

baie beperkte verblyfreg, wat afgebang bet van die goedgesindbeid van die eienaar, gebad bet, verkeer 

nou nie meer in 'n kinderlik-atbanklike en onderdanige posisie wat feitlik tot gedwonge arbeid gelei bet 

nie. Plaaswerkers kan nou met menswaardigbeid in 'n diensverbouding staan. 183 

Die afdeling word af gesluit met die volgende aanhaling wat die noodsaaklikheid van grondbervorming 

ook vir gesonde diensverboudings in die landbou onderstreep: 

Land and ownership of land are not only important because of the ... value for agricultural production 

and housing, but also because land provides the most visible and the most tangible evidence of the power 

relations inherent in all forms of ownership. Land and landownership provide social, economic and 

political power - that much is clear to those who have been on the receiving end of the power during the 

apartheid era. At the moment the development of a new deal requires more than the mere dismantling 

of the old power relations. What is needed is a system in which the power acquired through ownership, 

especially of land, can be limited to power over things and not power over people. There is a clear need 

for a concept of landownership that reflects the high value currently attached to the social responsibilities 

of ownership. 184 

182 

183 

184 

Ook bekend as die leenstelsel wat tydens die Franse Revolusie afgeskaf is deur die 'Declaration des droit 
de 'homme' van 1789 waarin verklaar is <lat eiendomsreg in ooreenstemming met die natuurreg, 'n 
natuurlike, onskendbare en heilige reg is. (HJ Gilissen Historische Jnleiding tot het Recht Antwerp: Kluwer 
(1981) 595-613. 

Plaaswerkers se pos1S1e word behalwe vir die wette wat bespreek is, ook versterk deur 'n 
huissubsidieskema wat aan die begin van 1996 deur die departement Behuising van stapel gestuur is en 
'n bedrag van R15,000 per huis behels. Landboudorpies is ook reeds vir plaaswerkers in die Wes-Kaap 
in vooruitsig gestel om die nodige onafhanklikheid aan werkers verseker en om nie inbreuk te maak op die 
boer se eiendomsreg nie (Landbouweekblad (20 Desember 1996)). 

A vd Walt 'Towards the development of the post-apartheid land law: an explanatory survey' (1990) 23 (I) 
De Jure 1 op 41. 
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HOOFSTUKS 

A. DIE ARBEIDSREGTELIKE POSISIE VAN PLAASWERKERS IN KALIFORNie, VSA 

1. INLEIDING 

'n Studie van die posisie van plaaswerkers in Kalifornie kan waardevol wees vir die toekomstige 

arbeidsregtelike posisie van plaaswerkers in Suid-Afrika, aangesien die sosio-ekonomiese-, politieke

en regsposisie van plaaswerkers in Kalifornie in belangrike opsigte ooreenstem met die geskiedkundige 

en huidige posisie van plaaswerkers in Suid-Afrika. 'n Regsvergelykende studie kan verder ook van 

waarde wees aangesien kapitaal- en arbeidsintensiewe boerdery wat kenmerkend is van Kalifornie, ook 

in sekere dele van Suid-Afrika soos Natal en Wes-Kaap voorkom. 1 

Plaaswerkers in Kalifornie is, soos plaaswerkers in Suid-Afrika, sonder veel ekonomiese mag, aangesien 

hulle meestal ongeskool is en dus van die laags besoldigde werkers in die gemeenskap is. Hulle het ook 

nie politieke mag nie, omdat baie van hulle trekarbeiders of onwettige immigrante sonder stemreg is. 

Selfs onder permanente plaaswerkers is die stempersentasie laag omdat die geletterdheidspeil van 

plaaswerkers in Kalifornie laag is. Deur die gebruik van kinderarbeid en trekwerkers (albei praktyke 

wat ongunstige omstandighede vir opleiding skep), word die probleem voortgesit. 2 

Die 'National Labor Relations Act' (NLRA)3 van die VSA sluit plaaswerkers nie in nie, sodat dit by 

individuele state self berus om plaaswerkers by wetgewing met betrekking tot kollektiewe bedinging in 

te sluit. 

Die sterk ekonomiese en politieke mag van werkgewers en die gebrek aan goed georganiseerde 

vakbonde in die landbousektor, het daartoe gelei dat plaaswerkers in Kalifornie lank mi ander werkers 

by beskermende wetgewing en wetgewing met betrekking tot kollektiewe bedinging ingesluit is. 

Plaaswerkers in Kalifornie het eers in 1975, met die opkoms van die United Farm Workers of America 

2 

3 

J Hamman Collective Bargaining in Primary Agriculture: A Strategic Choice Perspective on Labour Law 
Reform LLM-verhandeling Universiteit van Stellenbosch (1993) 11. 

Maralyn Edid Farm Labor Organizing: Trends & Prospects New York: ILR Press (1994) 5-7. 

29 U.S.C. §§151-158, 159-169. 
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(UFW) wat gelei het daartoe dat die 'California Labor Relations Act' (CALRA) aangeneem is, dieselfde 

(en meer) regte met betrekking tot kollektiewe bedinging as die industriele werkers in die staat geniet. 4 

Ten spyte van die plaaswerker-vriendelike wet, kan kollektiewe bedinging in die landbousektor in 

Kalifornie steeds nie as suksesvol bestempel word nie. Die redes hiervoor sal ondersoek word ten einde 

stappe te kan aanbeveel waardeur die mislukking van kollektiewe bedinging vir Suid-Afrikaanse 

plaaswerkers vermy kan word. 

2. GESKIEDENIS VAN DIE ARBEIDSREGTELIKE POSISIE VAN PLAASWERKERS IN 

KALIFORNie 

Die nalatenskap van koloniale heerskappy in Kalifornie was groot plase in die besit van maatskappye 

en grondbaronne met aansienlike politieke mag. 5 'n Groot persentasie kleinboere is teen die einde van 

die 19de eeu deur maatskappye uitgekoop,6 met die gevolg dat die tradisionele familieplaas nie so 'n 

belangrike plek in Kalifornie as in Ontario in Kanada wat hieronder bespreek sal word, inneem nie. 

Wit grondeienaars in die 'Nuwe Wereld' het gebruik gemaak van ingevoerde slawearbeid op plantasies. 

Na die Noorde se oorwinning in die Burgeroorlog wat 'n einde aan slawerny gemaak het, was daar 

steeds die verwagting by blanke boere dat vrygestelde slawe sal voortgaan om die nodige goedkoop 

arbeid te lewer.7 Suidelike state het wetgewing aangeneem om deelsaaiers, huurarbeiders en 

plaaswerkers na 1865 te verplig om gedwonge arbeid te verrig.8 Die dilemma van plaaswerkers is as 

volg opgesom: 'Slavery in America was motivated by the economic need for cheap farm labour. For 

southern planters, consequently, issues of farm labor became issues of economics and race. '9 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

Maralyn Edid Farm Labor Organizing: Trends & Prospects New York: ILR Press (1994) 48. 

C Daniel Bitter Harvest: A History o/California Farmworkers 1870-1941 Londen: Cornell University Press 
(198 I) 35; Julie Barreto 'Women Farmworkers in California' (1980) 10 Golden Gate University Law Review 
I I I 7. 

J Craig Jenkins The Politics of insurgency: The Farm Worker Movement in the 1960's New York: Columbia 
University Press (1985) 55. 

M Linder 'Fann Workers and the Fair Labor Standards Act: Racial Discrimination in the New Deal' (1987) 
65 Texas Law Review 1348. 

Hier is 'n duidelike parallel met metodes wat wit boere en die Regering in Suid-Afrika gebruik het om 
gedwonge plaasarbeid na die vrystelling van slawe voort te sit. (Sien hoofstuk I). 

M Linder 'Fann Workers and the Fair Labor Standards Act: Racial Discrimination in the New Deal' (1987) 
65 Texas Law Review 1348. 
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Inheemse arbeiders waste min vir arbeidsintensiewe boerdery wat toegepas is en Chinese, Japannese, 

ltaliaanse en Portugese arbeiders moes opeenvolgend 'ingevoer' word om as plaasarbeiders in Kalifornie 

te werk. Die tendens het in die 19de eeu tot + die helfte van die 20ste eeu voortgeduur. 10 Na die 

Tweede Wereldoorlog is daar al hoe meer van Meksikaanse seisoenarbeiders 11 gebruik gemaak. 

Die beskikbaarheid van goedkoop buitelandse arbeid was tot nadeel van inheemse arbeiders. 

Suksesvolle kollektiewe bedinging was nie moontlik nie, as gevolg van buitelandse arbeiders wat 

'gewillig was om vir lae lone te werk, nie gelnteresseerd was in kollektiewe bedinging nie en bereid was 

om die plek van stakende werkers in te neem. 12 

3. DIE POSISIE VAN TREKARBEIDERS 

'n Groot aantal arbeiders was nie deurlopend op plase benodig nie, maar slegs gedurende plant- en 

oestyd. Boere het 'n klein groepie permanente werkers in diens gehad, aangevul deur trekarbeiders 

gedurende die besige tye van die jaar. Ten einde te verseker dat groepe werkers op die regte tyd op 

plase waar hulle benodig was sou wees, het sogenaamde 'farm labor contractors' teen 'n fooi as 

fasiliteerders opgetree. Waar taal 'n probleem was, het so 'n kontrakteur ook as tolk opgetree. 13 

Die 'farm labour contractor' -stelsel het tot baie misbruike aanleiding gegee. 14 Die kontrakteurs het wel 

'n noodsaaklike diens verrig, maar sommige het ongeskoolde en verarmde werkers uitgebuit deur geld 

namens hulle in ontvangs te neem en nie die volle loon aan werkers uit te betaal nie. Jong kinders is 

dikwels in diens geneem, ten spyte van wetgewing wat dit verbied het. Dikwels was daar geen 

bevredigende reeling ten opsigte van voedsel, huisvesting en vervoer nie. Werkers is soms met 

10 

II 

12 

13 

14 

Maralyn Eclid Farm Labor Organizing: Trends & Prospects (1994) 26. 

Die werkers is 'braceros', (letterlik manne met arms ofhande-arbeiders) genoem en is in samewerking met 
die Meksikaanse regering gewerf(J Craig Jenkins The Politics of Insurgency: The Farm Worker Movement 
in the 1960's (1985) 78. 

M Linder 'Farm Workers and the Fair Labor Standards Act: Racial Discrimination in the New Deal' (1987) 
65 Texas Law Review 1335. 

S Vaupel & P Martin 'Evaluating Employer Sanctions: Farm Labor Contractor Experience' (1987) 26 
Industrial Relations 304. 

S Vaupel & P Martin 'Evaluating Employer Sanctions: Farm Labor Contractor Experience' (1987) 26 
Industrial Relations 3 l 0. 
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wanvoorstellings oor lone en akkommodasie sover gekry om 'n dienskontrak te sluit. 15 Boere het 

gebruik gemaak van die fiksie dat die kontrakteur in werklikheid die werkgewer van die seisoenarbeiders 

was om die regsverpligtinge van 'n werkgewer vry te spring. 16 

Bogenoemde misbruike het aanleiding gegee tot die 'Farm Labour Contractor Registration Act' van 

1964. Die Wet het bepaal dat kontrakteurs by die Sekretaris van Arbeid moes registreer, dat werkers 

ingelig moes word oor diensvoorwaardes en dat rekord gehou moes word van lone wat uitbetaal is. Die 

kontrakteurs is ook deur die Wet verbied om onwettige immigrante te huur. Die Wet het nie werklik 

tot beter omstandighede vir plaaswerkers gelei nie en was hoofsaaklik kosmeties van aard, aangesien 

die departement van arbeid nie toesig gehou het oor die nakoming van die Wet nie. 17 

Die ontoereikende beskerming wat die FLCRA gebied het, het gelei tot onderhandelinge tussen 

landbouwerkgewers en -werknemers wat 'n wet opgelewer het wat op konsensus gebaseer is, naamlik 

die 'Migrant and Seasonal Agricultural Worker Protection Act' 18 (MSPA) van 1985. Die fokus van die 

Wet het van die registrasie van kontrakteurs tot die beskerming van plaaswerkers verskuif deur 

verpligtinge aan landbou-werkgewers op te le. 

Volgens die Wet moet kontrakteurs wat werkers werfby die departement van arbeid registreer en rekord 

hou van werkers wat in diens is. lnligting oor lone en diensvoorwaardes moet sigbaar by die werkplek 

tentoongestel word. Behuising, gesondheid en veiligheid moet aan 'n sekere standaard voldoen. 

Volgens die Wet is dit 'n oortreding om onwettige immigrante in diens te neem. 19 

Hierdie Wet was ook nie effektief om plaaswerkers se regte te beskerm nie. Ondersoeke op nasionale 

15 

16 

17 

18 

19 

S Vaupel & P Martin 'Evaluating Employer Sanctions: Farm Labor Contractor Experience' (1987) 26 
Industrial Relations 308. 

M Linder 'Employees, not-so independent contractors, and the case of migrant farm workers: A challenge 
to the 'law and economics' agency doctrine' ( 1986-87) XV Review of Law and Social Change 435 op 437. 

M Linder 'Employees, not-so independent contractors, and the case of migrant farm workers: A challenge 
to the 'law and economics' agency doctrine' (1986-87) XV Review of Law and Social Change435 op 437. 

29 U.S.C. 1985 §§1801-72. Sien 'n bespreking van die wet in Marion Quisenbery 'A Labor Law for 
Agriculture: The Migrant and Seasonal Agricultural Workers' Protection Act' (1985) South Dakota Law 
Review 311. 

Marion Quisenberry 'A Labour Law for Agriculture: The Migrant and Seasonal Agricultural Workers 
Protection Act' (1985) 30 South Dakota Law Review 324. 
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vlak wat sedert 1980 gedoen is, bet aangetoon dat die Wet in 53-65% van gevalle wat ondersoek is nie 

nagekom is nie. 20 Die werk en lewensomstandighede van seisoenwerkers in die VSA is steeds 

kommerwekkend. 21 

4. DIE INDIVIDUELE DIENSVERHOUDING EN ONTSLAG 

Vier-en-sewentig persent van werkers in die VSA en nog 'n groter persentasie plaaswerkers se 

diensverhouding word nie deur 'n kollektiewe ooreenkoms gereel nie. Veral by ontslag skep dit 

probleme vir werkers wat nie die beskerming van 'n kollektiewe ooreenkoms geniet nie. 22 

Indien daar nie 'n ooreenkoms tot die teendeel is nie, word daar in die VSA aanvaar dat 'n dienskontrak 

wat nie vir 'n spesifieke termyn aangegaan is nie 'at will' is, met ander woorde, dat die kontrak te enige 

tyd om enige rede deur die werkgewer of werknemer beeindig kan word.23 'n Geskrewe kontrak vir 'n 

vaste termyn sal egter slegs weens 'just cause'24 (ook genoem 'good cause'), beeindig kan word voordat 

die termyn verstreke is. Wat die be grip 'good cause' behels is nie altyd duidelik nie. Voorbeelde van 

'good cause' sluit ongehoorsaamheid, laatkommery en onbekwaamheid in. Die meeste geskrewe 

kontrakte beskryf egter die omstandighede waaronder die kontrak beeindig kan word en noem gedrag 

wat as 'good cause' of 'just cause' vir beeindiging van die kontrak beskou sal word. Sommige kontrakte 

laat dit aan 'n arbiter oor om te beslis wat 'good cause' is.25 

In state waar die regbank werknemers goedgesind is, sal 'n geskrewe kontrak vir 'n onbepaalde tydperk 

nie sonder 'good cause' beeindig kan word nie. In sogenaamde 'pro-boss' -state sal sulke kontrakte steeds 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

S Vaupel & P Martin 'Evaluating Employer Sanctions: Farm Labor Contractor Experience' (1987) 26 
Industrial Relations 311. 

JV arner 'Picking produce and employees: recent developments in farmworker injustice' ( 1996) 3 8 Arizona 
Law Review 433 op 472. 

David P Twoney Labor and Employment Law 9de uitg Cincinnati: South-Western Publishing Co. ( 1994) 
579. 

Darien McWhirter Your Rights at Work2deuitg New York: John Wiley& Sons (1992) 8. Werknemers sou 
in omskrewe omstandighede 'n kontraktuele of deliktuele eis teen die werkgewer kon instel. 

David P Twomey Labor and Employment Law 9de uitg (1994) 579. 

Darien A McWhirter Your Rights at Work 2de uitg (1992) 36. 
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'at will' beeindig kan word. 26 

Kollektiewe ooreenkomste word gesien as geskrewe kontrakte vir 'n vaste termyn wat 'n groot aantal 

werknemers dek. Kollektiewe ooreenkomste bevat gewoonlik 'n 'good cause' -klousule en maak 

voorsiening vir die arbitrasie van geskille met die bewyslas op die werkgewer om aan te toon dat hy/sy 

'just cause' gehad het vir die ontslag. Werknemers wat deur 'n kollektiewe ooreenkoms gedek word, 

geniet dus outomaties meer beskerming as werknemers wat individuele kontrakte aangaan, tensy die 

individuele werknemer genoeg bedingingsmag het om te onderhandel vir 'n geskrewe kontrak vir 'n 

vaste termyn met 'n 'good cause' -klousule wat billike redes vir ontslag vereis. 

Mondelinge kontrakte vir 'n spesifieke termyn is in dieselfde mate as geskrewe kontrakte afdwingbaar, 

solank dit nie indruis teen die 'Statute of Frauds' wat bepaal dat sekere tipes kontrakte geskrewe moet 

wees ten einde afdwingbaar te wees nie. 27 

In die 1980' s was daar die opvatting dat werknemers in Kalifornie slegs vir 'good cause' ontslaan kon 

word. Op 29 Desember 1988 het die 'California Supreme Court' egter beslis dat werknemers in 

Kalifornie sonder vaste termyn-kontrakte werknemers 'at will' is en sonder enige geldige rede ontslaan 

kan word.28 

Die VSA is een van die laaste gelndustrialiseerde lande wat nie beskerming aan werknemers teen 

arbitrere ontslag bied nie. 29 In Augustus 1991 is 'n 'Model Employment Termination Act' deur die 

'Conference of Commissioners on Uniform State Laws' aanvaar. Indien 'n Staat hierdie Modelwet sou 

26 

27 

28 

29 

Darien A McWhirter Your Rights at Work 2de uitg (1992) 36. 

Darien A McWhirter Your Rights at Work 2de uitg (1992) 36. 

Foley v Interactive Data Corporation 765 P. 2d 373 (Cal. 1988). 

Hofbeslissings en in sommige gevalle wetgewing, het al in 45 state uitsonderings op die 'at will'-leerstuk 
in die volgende omstandighede geskep: 
• waar ontslag teen openbare beleid is, byvoorbeeld in die sogenaamde 'whistle-blowing cases' waar 

die werknemer 'n onwettige opdrag van die werkgewer openbaar maak 
• waar die werknemer se ontslag na viktimisasie plaasvind 
• in ooreenstemming met die kontrakteorie dat die dienskontrak 'n uitdruklike of germpliseerde 

beding bevat dat ontslag slegs weens 'just cause' sal plaasvind en in ooreenstemming 
met die teorie van 'n geYmpliseerde beding van goeie trou en billike handelinge in elke 
dienskontrak. 

(David P Twoney Labor and Employment Law: Text and Cases 9de uitg (1994) 579). 
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aanneem, sou werkers teen arbitrere ontslag beskerm word. 30 

5. FEDERALE ARBEIDSWETGEWING VAN TOEPASSING OP PLAASWERKERS 

Plaaswerkers is uit die federale 'National Labour Relations Act' 31 (NLRA) uitgesluit. Dit staan state 

vry om self wetgewing te aanvaar om die kollektiewe bedinging van plaaswerkers te reel. Die 'Fair 

Labor Standards Act'32 wat minimumdiensvoorwaardes reel, is 'n federale wet waarby plaaswerkers wel 

ingesluit is, alhoewel plaaswerkers van sekere bepalings soos oortydbetaling en die verbod op sekere 

tipes kinderarbeid uitgesluit is. Federale wetgewing met betrekking tot veiligheid en gesondheid is wel 

op plaaswerkers van toepassing. 33 Wat werkloosheidsversekering betref is plaaswerkers ingesluit indien 

die werkgewer lone ten bedrae van $20,000 gedurende enige kwart van die jaar betaal often minste tien 

werkers in <liens het wat vir 20 weke in die jaar werk. 34 

Werkers in die VSA word deur 'n verskeidenheid wette teen diskriminasie beskerm. Die 'Rehabilitation 

Act' van 197335 en die 'Americans with Disabilities Act' van 199036 beskerm gestremde persone teen 

diskriminasie, terwyl die 'Civil Rights Act' van 196437 en die 'Age Discrimination in Employment Act' 

van 196738 werknemers teen diskriminasie op grond van ras en ouderdom beskerm. Plaaswerkers is by 

hierdie beskermende wetgewing ingesluit. 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

Volgens die Modelwet kan werkers weens emstige wangedrag, ekonomiese redes en die uitoefening van 
'honest business judgment' ontslaan word. Sien Alvin L Goldman Labor and Employment Law in the 
United States Kluwer: Boston (1996) par 149. 

29 U.S.C. §§152-158, 159-169. Die Wet word ook die Wagner-wet genoem en is sedert 1935 van krag. 

29 U.S.C. §213. Die Wet is sedert 1938 van krag. 

Die OHSA eis dat werkgewers 'n werksomgewing skep wat vry is van gevare wat die dood of emstige 
besering kan veroorsaak. 'Occupational Health and Safety Act' 29 U.S.C §§651-628. 

J Hunt & P Strongin The Law of the Workplace 3de uitg Washington: Bureau ofNational Affairs (1994) 99. 

29 u.s.c. §§31-42. 

42 u.s.c. §12101. 

42 U.S.C. §2000e. 

29 u.s.c. §§621-634. 



530 

6. MINIMUM DIENSVOORW AARDES VIR PLAASWERKERS 

Die 'Fair Labor Standards Act' 39 (FLSA) van 1938 stel 'n minimumloon vas wat gereeld aangepas word. 

Die Wet vereis ook dat werkers wat meer as 40 uur werk vir oortyd betaal moet word. Die Wet beperk 

ook kinderarbeid. 

Met die aanvaarding van die Wet in 1938 is plaaswerkers uitgesluit. Die rede vir hul uitsluiting blyk uit 

die volgende aanhaling: 

To enact the social and economic reforms of the new Deal, President Roosevelt and his allies were forced 

to compromise with southern congressmen. Those congressmen negotiated with Roosevelt to obtain 

modifications ofNew Deal legislation that preserved the social and racial plantation system in the South -

a system resting on the subjugation of blacks and other minorities. As a result, New Deal Legislation, 

including the FLSA became infected with unconstitutional racial motivation.40 

Plaaswerkers is wel sedert 1967 by die FLSA ingesluit met die uitsondering van 'n minimumloon en 

oortydbetaling vir sommige kategoriee plaaswerkers wat hieronder genoem word.41 

• Plaaswerkers op kleiner plase waar die werkgewer minder as 500 maande arbeid in die laaste kwart 

van die vorige jaar gebruik het 

• Plaaswerkers wat naby-familielede van die werkgewer is 

• Plaaswerkers wat hand-oeswerk doen waarvoor hulle op stukwerkbasis betaal word, nie op die 

plaas woon nie en minder as 13 weke per jaar werk 

• Plaaswerkers onder 16 jaar wat hand-oeswerk doen en op stukwerkbasis vergoed word 

• Plaaswerkers wat primer met die produksie van lewende hawe te doen het. 

Uit die wye reeks uitsonderings blyk dit dat 'n groot aantal plaaswerkers in die VSA steeds uit wetgewing 

met betrekking tot minimum diensstandaarde uitgesluit is. 

39 

40 

41 

29 U.S.C. §§201-219. 

M Linder 'Employees, not-so independent contractors, and the case of migrant farm workers: A challenge 
to the 'law and economics' agency doctrine' (1986-87) XV Review of Law and Social Change 1335. 

Artikel 213 van die FLSA. 
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Verskillende groepe kinders wat op plase werk, word uitgesluit van die beskerming van die FLSA, wat 

arbeid van kinders onder 16 jaar as 'oppressive child labour' klassifiseer.42 Die groepe is die volgende: 

• Kinders in <liens by hul ouers of 'n persoon wat in die plek van die ouer staan in 'n ander bedryf 

as vervaardiging of mynbou 

• Kinders van 14 en 15 wat buite skoolure werk, behalwe as die spesifieke werk deur die Sekretaris 

van Arbeid as gevaarlik verklaar is 

• Kinders jonger as 12 jaar wat buite skoolure met hul ouers se geskrewe toestemming op klein 

plase (waar 'n minimumloon nie geld nie) plaaswerk doen wat nie gevaarlik is nie 

• Kinders van 10 en 11 jaar wat vir die periode tussen 1 Junie en 15 Oktober met toestemming 

van die Sekretaris van Arbeid werk, indien die werk hand-oes behels en buite skooltyd geskied. 

Die werk moet ook onder voorgeskrewe omstandighede gedoen word. 

Die maatreels wettig kinderarbeid van kinders so jonk as tienjaar en maak die deur vir misbruike oop, 

veral onder die kinders van trekarbeiders. 43 Leiers van oesspanne kan maklik voorgee dat hulle in die 

plek van die kinders se ouers optree (soos in die eerste uitsondering hierbo) en so die verbod op 

kinderarbeid omseil. Die diskriminasie teen plaaswerkers bly voortbestaan aangesien 'n groot groep 

plaaswerkers en plaaswerker-kinders steeds uitgesluit bly van die beskermende bepalings van die FLSA. 

Linder toon aan dat die uitsluiting van plaaswerkers op rasse-diskriminasie gegrond is en dat die 

diskriminasie sy ontstaan gehad het op plase in die Suide, waar slawe-arbeid voorheen volop was.44 

Linder argumenteer dat die 'Supreme Court' van die VSA die uitsluiting van plaaswerkers as 

onkonstitusioneel kan beskou. So 'n beslissing is normaalweg moontlik wanneer aangetoon kan word 

dat ekonomiese wetgewing, ('n kategorie waarin die FLSA wel volgens Linder val) op 

rassediskriminasie gegrond is. 45 

42 

43 

44 

45 

Artikel 212 van die FLSA. 

Vir 'n bespreking van die probleme wat met die FLSA, wat kinderarbeid in die landbou wettig, sien Davin 
C Curtiss 'The Fair Labor Standards Act and Child Labor in Agriculture' (1995) 20 (2) The Journal of 
Corporation Law 304. 

M Linder 'Employees, not-so independent contractors, and the case of migrant farm workers: A challenge 
to the 'law and economics' agency doctrine' (1986-87) XV Review of Law and Social Change 1335. 

M Linder 'Employees, not-so independent contractors, and the case of migrant farm workers: A challenge 
to the 'law and economics' agency doctrine' (1986-87) XV Review of Law and Social Change 1335 op 13 71. 
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Die FLSA is nie op onafhanklike kontrakteurs van toepassing nie.46 Werkgewers misbruik hierdie 

bepaling deur voor te gee dat werknemers onafhanklike kontrakteurs, deelsaaiers, entrepreneurs of die 

hoof van 'n famliebesigheid is en dus nie aan minimum-loonbepalings ofbydraes vir die vergoeding van 

beroepsbeserings onderworpe is nie. 47 Die sogenaamde 'crewleaders' (spanleiers) werf die 

plaaswerkers, bring hulle na die plaas en tree dan as werkgewers in naam op. Baie plaasarbeiders is 

onwettige immigrante en durf nie kla as hulle onder die minimumloon betaal word nie, uit vrees dat 

hulle aangegee sal word en die land sal moet verlaat. Baie werkers is so afhanklik van werk dat hulle 

nie as 'moeilikheidmakers' gebrandmerk wil word nie, uit vrees dat hulle nie weer gehuur sal word 

nie.48 

Indien 'n landbouwerkgewer daarin kan slaag om die plaasarbeider as 'n deelsaaier of onafhanklike 

kontrakteur voor te doen, is daar van die verpligtinge wat die FLSA ople wat wegval. Die FLSA sluit 

familielede uit van bepalings met betrekking tot vergoeding vir beroepsbeserings en of die betaling van 

minimumlone. Kinders kan ook in familie-ondernemings werk solank dit buite skooltyd geskied.49 

Dikwels sluit 'n landbouwerkgewer 'n kontrak met 'n plaaswerker as 'n deelsaaier met die voorwaarde 

dat die deelsaaier net sy eie familielede in 'sy' besigheid sal gebruik. Die werkgewer is dan verseker 

van 'n hele paar jaar se goedkoop arbeid so lank die arbeider nog kinders in die huis het. 50 

Seisoenarbeiders word deur die 'Migrant & Seasonal Agricultural Worker Protection Act'51 beskerm. 

Die wet vereis dat daar 'n minimumloon aan seisoenarbeiders betaal word en dat huisvesting wat aan 

seisoenarbeiders verskaf word aan sekere minimum vereistes moet beantwoord. Werkgewers omseil 

46 

47 

48 

49 

50 

51 

Artikel 206 van die FLSA. 

M Linder 'Employees, not-so independent contractors, and the case of migrant farm workers: A challenge 
to the 'law and economics' agency doctrine' ( 1986-87) XV Review of Law and Social Change 435 op 437. 

T Trapani 'Designation of Agricultural Workers allows disregard of Child Labor Laws' (1989) 58 
Occupational Health and Safety 62. 

T Trapani 'Designation of Agricultural Workers allows disregard of Child Labor Laws' (1989) 58 
Occupational Health and Safety 62. 

T Trapani 'Designation of Agricultural Workers allows disregard of Child Labor Laws' (1989) 58 
Occupational Health and Safety 62. 

29 U.S.C.A. §§ 1801-72 (West 1985 & Supp. 1995). Die Wet vereis dat werkgewers aan sekere standaarde 
met betrekking tot huisvesting en minimumlone moet voldoen. 
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hierdie beskermingsmaatreels op allerlei maniere. 52 Daar word soms van seisoenarbeiders verwag om 

'n verklaring te onderteken dat hulle onathanklike kontrakteurs53 is en die werkgewer is van hulle 

eggenote en kinders is. 

Uit bogenoemde blyk dit dat minimum diensstandaarde vir plaaswerkers in Kalifornie steeds nie 

bevredigend gereel word nie, diskriminerend is en indruis teen IAO- standaarde soos hieronder 

aangetoon sal word. 

7. KENMERKE VAN DIE STELSEL VAN KOLLEKTIEWE BEDINGING IN DIE VSA 

Die stelsel van kollektiewe bedinging in die VSA verskil in belangrike opsigte van stelsels in lande waar 

daar vergelykbare industriele ontwikkeling plaasgevind het. Kollektiewe ooreenkomste in die VSA is 

gewoonlik gedetailleerde en omvattende dokumente wat feitlik alle aspekte van die diensverhouding 

dek. 54 Die ooreenkoms bevat normaalweg ook prosedures vir die beslegting van geskille van individuele 

werknemers met die werkgewer. Die kontraktuele regte van werkers wat deur 'n vakbond 

verteenwoordig word, word nie deur die individuele dienskontrak beskerm nie, maar deur die 

afdwinging van die kollektiewe ooreenkoms wat 'n regtens afdwingbare kontrak is. 

Werkers in die VSA word by elke werkplek verteenwoordig deur een vakbond wat deur die meerderheid 

werkers verkies word. Al die werkers word deur die vakbond verteenwoordig, af gesien daarvan of hulle 

aan die vakbond behoort of nie. 55 By die oorgrote meerderheid van Amerikaanse ondememings word 

werkers egter deur geen vakbond verteenwoordig nie. 56 

52 

53 

54 

55 

56 

Jeanne E Varner, 'Picking Produce and Employees: Recent Developments in Farmworker Injustice' (1996) 
38 Arizona Law Review 433. 

In Donovan v Brandel 736 F 2d 1114 (6th Cir 1984) is beslis dat seisoenarbeiders wie se totale kapitale 
investering hul handskoene en emmers was, nie onafhanklike kontrakteurs kragtens die 'Fair Labor 
Standards Act' was nie. Die hofhet die beginsels vir ekonomiese afhanklikheid, soos die kundigheid wat 
vereis word vir 'n taak, die kapitale investering deur die werker en die kontrole deur die werkgewer, by die 
beslissing in ag geneem, maar van die standpunt uitgegaan dat daar na die spesifieke omstandighede van elke 
saak gekyk moet word. (M Linder 'Employees, not-so independent contractors, and the case of migrant 
farm workers: A challenge to the 'law and economics' agency doctrine' (1986-87) XV Review of Law and 
Social Change 435 op 437.) 

Alvin L Goldman Labor and Employment Law in the United States ( 1996) I. 

Alvin L Goldman Labor and Employment Law in the United States (1996) 1. 

Alvin L Goldman Labor and Employment Law in the United States ( 1996) 1. 
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Kollektiewe bedinging word toegespits op groot maatskappye en het daarom 'n invloed op die hele 

ekonomie en dus ook op nie-vakbondlede. Die VSA le meer reels as ander industriele lande op gelyke 

ontwikkelingsvlak vir die regulering van gedrag van vakbonde neer, om demokratiese bestuur te 

verseker en die misbruik van mag deur vakbonde veral teenoor individuele werkers te voorkom. 57 

7 .1 Federale Wetgewing 

7 .1.1 Die 'National Labour Relations Act' 

Die Amerikaanse Kongres het die 'National Labour Relations Act'58 (NLRA) - ook genoem die 'Wagner 

Act', in 1935 aanvaar. Die Wet bet twee doelstellings, naamlik die beeindiging van arbeidskonflik en 

die fasilitering van billike kollektiewe bedinging. Die 'National Labour Relations Board' (NLRB) is 

geskep om die wet te interpreteer en uit te voer en om as hof by geskilbeslegting op te tree. 59 

Die NLRA verleen aan werkers die reg om te organiseer, om vakbonde te stig, daarby aan te sluit en 

kollektief te beding deur middel van hulle gekose verteenwoordigers. 60 Die NLRB kan strafsanksies 

ople aan werkgewers wat inmeng met werkers se regte. 

Die Wet verbied dat daar teen werkers weens hul vakbondlidmaatskap gediskrimineer word. 'n Werker 

wat veronreg voel kan die saak binne ses maande na die NLRB neem. Die liggaam kan 'n bevel tot 

herindiensneming (by ontslag) maak, of 'n bevel vir die betaling van skadevergoeding vir verlies aan 

inkomste, indien 'n persoon weens sy/haar vakbondverbintenisse nie aangestel is nie. 61 

Die doel van die Wagner-wet was ook om die vrede tussen vakbonde te bewaar. Verkiesings vir 

verteenwoordigende vakbonde moet onder toesig van die NLRB gedoen word. 'n Vakbond wat sodanige 

57 

58 

59 

60 

61 

Alvin L Goldman Labor and Employment Law in the United States (1996) 1. 

29 u.s.c. §§151-158, 159-169. 

Darien A McWhirter Your Rights at Work 2de uitg (1992) 189. 

Artikel 7 van die NLRA. 

Darien A McWhirter Your Rights at Work 2de uitg (1992) 189. 
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verkiesing wen, is die enigste bedingingsverteenwoordiger vir die werkers. 62 Die NLRB beslis oor wat 

'n gepaste bedingingseenheid sal wees. 

Die NLRA het 'n nuwe konsep, naamlik die van 'n onbillike arbeidspraktyk geskep wat die volgende 

insluit: inmenging van werkgewers met die reg van werkers om te organiseer; die stigting van 

maatskappy-gesteunde vakbonde; steun aan een vakbond ten koste van ander vakbonde en die 

diskriminasie teen vakbondlede of werkers wat klagtes voor die NLRB le, of wat voor die liggaam 

getuig. 63 Die weiering om te beding word ook as 'n onbillike arbeidspraktyk beskou. Die begrip 

onbillike arbeidspraktyk het dus slegs betrekking op die terrein van kollektiewe arbeidsverhoudinge en 

het nie betrekking op die individuele diensverhouding nie. 

Die NLRA bepaal dat die werkgewer in geval van 'n staking geregtig is om vervangingsarbeiders te 

huur. Indien die werkers uit protes teen 'n onbillike arbeidspraktyk gestaak het, is die werkgewer egter 

verplig om die stakers wat onvoorwaardelik terugkeer weer in diens te neem, 64 maar nie indien hul 

weens ekonomiese redes gestaak het nie. 

Plaaswerkers is van die werking van die NLRA uitgesluit deurdat 'n plaaswerker nie by die begrip 

'employee' in die wet ingesluit is nie. Arizona, Idaho, Kansas en Kalifornie is die enigste state wat 

spesiale wetgewing ingestel het om kollektiewe bedinging in die landbousektor te reel. 65 Die 'California 

Agricultural Labour Relations Act' (CALRA) wat hieronder bespreek sal word gee meer regte aan 

plaaswerkers as soortgelyke wette in die genoemde state. 66 Hawaii en Wisconsin is die enigste state wat 

plaaswerkers insluit by 'n algemene wet wat kollektiewe bedinging reel. 67 

62 

63 

64 

65 

66 
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Darien A McWhirter Your Rights at Work 2de uitg (1992) 189 

Artikel 8 van die NLRA. 

Mastro Plastics Corp v NLRB - 350 U.S. 270 (1956). 

Hierdie state bet alma) 'agricultural labour relations boards' ingestel wat onbillike arbeidspraktyke kan 
aanhoor, vakbonde kan sertifiseer en die wet kan afdwing. Kansas en Idaho plaas beperkings op stakings 
en sekondere boikotte. In Arizona kan werkgewers 'n interdik teen stakers verkry indien die werkgewer 
bereid is om die geskil aan verpligte arbitrasie te onderwerp. 

T Brower & J Sanchez 'The Duty of Fair Representation in Farm Labor Legislation: Cultivating the Seeds 
of Individual Rights' (1988) 56 (2) UMKC Law Review 239 op 246 ev. 

T Brower & J Sanchez 'The Duty of Fair Representation in Farm Labor Legislation: Cultivating the Seeds 
oflndividual Rights' (1988) 56 (2) UMKC Law Review 239 op 244 ev. 
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7 .1.2 Die 'Taft-Hartley Act' 

Die NLRA is deur die 'Labor Management Relations Act' 68 van 1947, ook bekend as die 'Taft-Hartley 

Act' gewysig. Die wysigings het baie van die mag wat die NLRA aan vakbonde verleen het, 

weggeneem. So byvoorbeeld is die geslote geledere-ooreenkoms wat deur die NLRA gewettig is, 

verwater tot 'n ooreenkoms dat die werknemer binne 'n sekere tydperk mi aanstelling by die vakbond 

moet aansluit. 69 Die lys van onbillike arbeidspraktyke wat deur 'n vakbond gepleeg kon word, is ook 

deur die 'Taft-Hartley Act' verleng. Vakbonde mag byvoorbeeld nie weier om te beding of onredelike 

lidmaatskapgelde eis nie. Die President van die VSA het ook deur die Wet die reg verkry om werkers 

wat staak te beveel om terug te keer werk toe indien die president van mening is dat die gesondheid en 

veiligheid van die publiek deur die staking bedreig word. 70 Sekondere boikotte deur werknemers wat 

onder die Wet ingesluit is, is verbode.71 

7.1.3 Die 'Landrum-Griffin Act' 

Die 'Labor-Management Reporting and Disclosure Actm (LMRDA) van 1959, ook bekend as die 

'Landrum Griffen Act' het 'n 'handves van regte' vir vakbondlede ingestel. Die Wet waarborg die reg 

van vakbondlede op gelyke regte met alle ander vakbondlede met betrekking tot die reg om vergaderings 

byte woon, te stem, vryheid van spraak by vakbondvergaderings, die reg om die vakbond te dagvaar, 

die reg tot billike dissiplinere verhore en die reg tot billike verteenwoordiging by geskilbeslegting en 

arbitrasie-prosedures. 73 

Die doelstellings van wetgewing met betrekking tot kollektiewe bedinging in die VSA kan opgesom 
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29 u.s.c. §§141-144. 

Die 'Supreme Court' bet beslis dat persone 'n reg bet om nie aan organisasies te beboort waaraan bulle 
verkies om nie te beboort nie. (Mastro Plastics Corp v NLRB 350 U.S. 270 (1956)). Geslotegeledere
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Darien A Mc Whirter Your Rights at Work 2de uitg ( 1993) 203. 
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word deur te se dat die Wagner-wet in 1935 ingestel is om vakbonde teen werkgewers te beskerm. Die 

Taft-Hartley-wet van 1947 is ingestel om werkgewers teen vakbonde te beskerm en die Landrum

Griffin-wet is ingestel om werkememers teen vakbonde te beskerm. 

7 .2 Redes vir die uitsluiting van plaaswerkers uit federale arbeidswetgewing 

Die rede vir die uitsluiting van landbouwerkers uit federale arbeidswetgewing blyk te wees dat die 

stemme van landbouwerkgewers nodig was om die konsep-NLRA as wetgewing deurgevoer te kry. Die 

landbouwerkgewers was in die 1930's en daama 'n sterk groep met aansienlike ekonomiese mag. Hulle 

steun of teenkanting kon wetgewing laat staan of val. 74 

Hierbo by die bespreking van die 'Fair Labor Standards Act' wat minimum diensvoorwaardes reel, is 

reeds aangedui dat daar mi die vrystelling van slawe steeds op goedkoop swart arbeid gesteun is vir die 

sukses van die landbousektor in die VSA. 75 

Ekonomiese sowel as politieke redes het by diskriminasie teen plaaswerkers 'n rol gespeel, soos blyk 

uit die volgende aanhaling: 'Congressmen from industrial states sought to insure the passage of the 

controversial Wagner Act by gaining the support of their colleagues from agricultural areas. The price 

for this support was the exclusion of agriculture from collective bargaining. ' 76 

Behalwe vir rassisme en ekonomiese en politieke doelstellings is nog 'n belangrike rede vir die 

uitsluiting van plaaswerkers uit arbeidswetgewing, die feit dat Amerikaanse arbeidswette gekenmerk 

word deur individualisme, pragmatisme en desentralisasie. 77 Die voordele wat werkers geniet hang van 
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T Brower & J Sanchez 'The Duty of Fair Representation in Fann Labor Legislation: Cultivating the Seeds 
oflndividual Rights' (1988) 56 (2) UMKC Law Review 242. 

M Linder 'Employees, not-so independent contractors, and the case of migrant farm workers: A challenge 
to the 'law and economics' agency doctrine' (1986-87) XV Review of Law and Social Change 435 op 
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wetgewer teen plaasarbeiders, (baie van hulle vrygestelde slawe ), gediskrimineer het ten einde goedkoop 
arbeid beskikbaar te stel. 
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Law Review 1334. 

M Levy 'Collective Bargaining for Farmworkers - Should there be federal legislation?' (1981) Santa Clara 
Law Review 1459. 



538 

hulle eie insette af. Die ingesteldheid skep baie moontlikhede vir inisiatief. Dit is aan die ander kant 

tot nadeel van groepe wat juis hulp benodig: 

At the same time, these national traits have also produced a system of labor law that is uniquely hard on 

the weak, the uneducated, the unorganized, and the unlucky. No other country in our survey allows 

whole categories of its neediest workers to remain excluded from the basic legislative programs that ease 

the hardships of sickness, unemployment, and industrial accidents. No other nation excludes such 

employee from the elementary safeguards that protect the right to join a union and bargain collectively. 

Although most of these omissions may be corrected in time, they are not haphazard oversights. Instead, 

they are part of a long series of policy choices that weigh against the weak and the unorganized ... These 

differences are a natural outgrowth of a social system that emphasizes initiative, organization, and self

help and eschews the class sentiments and class politics that harbor, for all their faults, a greater concern 

for all members of the less privileged segments of society. 78 

Die redes vir uitsluiting van landbouwerkers in die VSA uit federale wetgewing het soos hierbo 

aangedui, voortgevloei uit 'n spesifieke politiese, ekonomiese en sosiale milieu. 

8. ONTWIKKELING VAN VAKBONDE VIR PLAASWERKERS IN KALIFORNIE 

In Kalifornie is wetgewing wat plaaswerkers by kollektiewe bedinging insluit eers in 1975 ingestel. Een 

van die redes hiervoor was landbouwerkgewers se politieke mag en hulle antagonisme teenoor 

vakbonde. Cesar Chavez, leier van die plaaswerker-beweging het die krag van die teenkanting as volg 

beskryf: 'Those who oppose our cause are rich and powerful and they have many allies in high places. '79 

Die organisasie van plaaswerkers in vakbonde is bemoeilik omdat baie van hulle seisoenarbeiders was. 

Die permanente plaaswerkers was moeilik organiseerbaar aangesien hulle deel van dieselfde gemeenskap 

as hul werkgewers was en werknemers nie die sosiale orde wou versteur nie. Hulle is dikwels deur 

hulle eie lojaliteit teenoor werkgewers verhinder om te organiseer. Gedurende die 'bracero'-tydperk80 
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M Levy 'Collective Bargaining for Farmworkers - Should there be federal legislation?' ( 1981) Santa Clara 
Law Review 1459-1460. 

Maralyn Eclid Farm Labor Organizing: Trends & Prospects New York: ILR Press (1994) 142. 

Meksikaanse werkers wat gedurende die veertiger- en vyftigerjare ingevolge 'n ooreenkoms tussen die VSA 
en Meksiko ingevoer is, is 'bracero's' (manne met arms - met ander woorde hande-arbeiders) genoem. (J 
Craig Jenkins The Politics of Insurgency: The Farm Worker Movement in the 1960's (1985) 78)). 
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was dit ook moeilik om te organiseer, aangesien daar altyd oortollige werkers was wat die plek van die 

stakers kon inneem. Ander faktore wat plaaswerkers verhinder het om suksesvol te organiseer, is 

probleme wat gepaard gegaan het met 'n baie lae inkomste, ongereelde werk van seisoenale aard, 

diskriminasie, gebrek aan organisasievermoe en oneffektiewe kommunikasie. 81 

9. DIE EERSTE SUKSESVOLLE STAKING DEUR PLAASWERKERS 

Die eerste werklike suksesvolle staking is in 1964 na die beeindiging van die 'bracero' -program82 in die 

Delano-gebied uitgevoer deur werkers van boere wat wyndruiwe geproduseer het. Die United Farm 

Workers Union (UFW) onder leiding van Cesar Chavez het die staking georganiseer. 83 Aangesien die 

NLRA nie op die plaaswerkers van toepassing was nie, het die verbod op sekondere boikotte nie vir 

hulle gegeld nie en is 'n verbruikersboikot op druiwe georganiseer. 84 Die aksie het daartoe gelei dat 

baie boere gedwing was om ooreenkomste met die vakbond te sluit. Nadat die ooreenkomste met die 

UFW verval het, het baie boere egter kollektiewe ooreenkomste gesluit met die 'Teamsters', wat wel 

plaaswerkers as lede gehad het, maar hoofsaaklik onder werkers wat prosesserings- en vervoerwerk 

doen, georganiseer het. 85 Die rede waarom werkgewers die 'Teamsters' verkies het, is dat 

laasgenoemde vakbond ook lede in ander bedrywe as die landbou gehad het en nie so maklik sou kon 

staak nie, aangesien dit ander lede oor 'n wye front sou raak. 86 Konflik tussen die twee vakbonde, wat 

soms bloedig was, het die besef laat posvat dat demokratiese prosedures vir die verkiesing van vakbonde 

op plase nodig was om arbeidsvrede in die landbousektor te herstel. 87 
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10. INSLUITING VAN PLAASWERKERS IN KALIFORNIE BY WETGEWING MET 

BETREKKING TOT KOLLEKTIEWE BEDINGING 

10.1 Totstandkoming van die 'California Agricultural Labour Relations Act' (CALRA) 

Met die verkiesing van Jerry Brown as goewerneur in Kalifornie is 'n nuwe era vir plaaswerkers 

ingelui. Die UFW het Brown tydens sy veldtog voor die verkiesing gesteun. 88 Tydens sy 

verkiesingsveldtog het Brown dit duidelik gemaak dat wetgewing wat kollektiewe bedinging in die 

landbou reel, hoe prioriteit geniet. 89 Dit is dan ook grootliks deur sy toedoen dat die 'California 

Agricultural Labor Relations Act' (CALRA) in 1975 aanvaar is. Brown het daarin geslaag om 'n 

kompromis - waarop wetgewing uiteindelik gebaseer is - tussen die UFW, die Teamsters en 

landbouwerkgewers te bewerkstellig. 90 

Die CALRA maak voorsiening vir die vrye verkiesing van 'n onderhandelingsverteenwoordiger 

(vakbond) en die uitoefening van kollektiewe bedinging nadat so 'n onderhandelingsverteenwoordiger 

verkies is. Die Wet le 'n onderhandelingsplig op die werkgewer, dit definieer onbillike arbeidspraktyke 

en skep 'n liggaam vir die uitoefening en administrasie van die Wet, naamlik die 'California Agricultural 

Labour Relations Board' (CALRB). Die CALRA is gebaseer op die NLRA met spesiale maatreels om 

voorsiening te maak vir die eiesoortigheid van die landbousektor. 

10.2 Doelstellings van die CALRA 

Die doel met die Wet is as volg uiteengesit: 

In enacting this legislation the people of the State of California seek to ensure peace in the agricultural 

fields by guaranteeing justice for all agricultural workers and stability in labor relations. This enactment 

is intended to bring certainty and a sense of fair play to a presently unstable and potentially volatile 

condition in the state. The legislature recognizes that no law in itself resolves social injustice and 
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Maralyn Edid Farm Labor Organizing: Trends & Prospects (1994) 195. 
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economic dislocations. 91 

Die beleid met betrekking tot arbeidswetgewing vir plaaswerkers word as volg in die aanhef van die 

CALRA gestel: 

It is hereby stated to be the policy of the State of California to encourage and protect the right of 

agricultural employees to full freedom of association, self-organisation and designation of representatives 

of their own choosing, to negotiate the terms and conditions of their employment and to be free from the 

interference, restraint or coercion of employers of labor ... 92 

Die bewoording dui daarop dat die Staat 'n verpligting het, nie net om plaaswerkers se regte te beskerm 

nie, maar om hulle uitoefening van vryheid van assosiasie aktief te bevorder. Die regte van 

plaaswerkers is, in ooreenstemming met die uitgespelde beleid, in die tydperk net rui die 

inwerkingtreding van die Wet bevorder toe die CALRB inligtingsessies oor die CALRA vir 

plaaswerkers aangebied het. 93 

10.3 Toepassingsgebied van die CALRA 

Die Wet is van toepassing op landbou-werkgewers en-werknemers. Die omskrywing van landbou wat 

gebruik word in die 'Fair Labor Standards Act' van 1938, word ook gebruik vir die definiering van 

landbou in die CALRA en lui as volg: 

The term 'agriculture' includes farming in all its branches, and, among other things, includes the 

cultivation and tillage of the soil, dairying, the production, cultivation, growing and harvesting of any 

agricultural or horticultural commodities, ... the raising of livestock, bees, furbearing animals, or poultry 

and any practices (including forestry or lumbering operations) performed by a farmer or on a farm as an 

incident to or in conjunction with such farming operations, including preparation for market and delivery 

to storage or to market or to carriers for transportation to market. 94 
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'Farm labor contractors'95 word uitgesluit van die definisie van werkgewer sodat werkgewers wat van 

die dienste van sodanige persone gebruikmaak, steeds die pligte van werkgewers moet nakom en nie kan 

skuil agter die fiksie dat die kontrakteur die werkgewer is nie. 'Farm labor contractors' is egter nie 

hierdeur immuum gemaak teen bepalings met betrekking tot wangedrag in die CALRA nie. 96 

Die Wet het een euwel met die nie-insluiting van kontrakteurs by die definisie van werkgewer besweer 

maar in die praktyk is 'farm labor contractors' deur werkgewers gebruik om vakbonde te vermy, omdat 

werkers wat deur die kontrakteurs gewerf word minder geneig is om aan vakbonde te behoort. 

Kontrakteurs wat bewus is van werkgewers se anti-vakbondgevoelens, oefen druk op plaaswerkers uit 

om nie by 'n vakbond aan te sluit nie, om soveel moontlik kontrakte met werkgewers wat nie 

vakbondlede in diens wil neem nie te kan sluit. <n 

10.4 Die 'Agricultural Labor Relations Board' (CALRB) 

Die 'California Agricultural Labor Relations Board' (CALRB) wat kragtens die CALRA ingestel is, 

bestaan uit vyf lede wat vir vyf jaar aangestel word. Die CALRB se taak is om verkiesings vir 

vakbonde by ondernemings te reel, verkose vakbonde te registreer en arbeidsgeskille in die 

landbousektor te besleg. Uitsprake van die 'National Labor Relations Board' (NLRB) moet volgens 

artikel 1148 van die CALRA as presedent vir die CALRB dien. 98 Die CALRB moet ook 

onderhandelingseenhede ('bargaining units') vasstel, wat gewoonlik die werkers op een plaas is. 99 

Die CALRB kan herindiensstelling en vergoeding vir die verlies van 'n loon aan 'n werknemer wat nie 

95 

96 

97 

98 

99 

'Farm labor contractors' is persone wat as arbeidsmakelaars optree, plaaswerkers kontrakteer en as 
tussengangers tussen plaaswerkers en boere optree, soos hierbo aangedui is. 

Vista Verde Farms v Agricultural Labor Relations Board(l981) 172 Cal-Rptr. 120-625 P. 2d 263 29 C. 3d. 
307. 

M Linder 'Employees, not-so independent contractors, and the case of migrant farm workers: A challenge 
to the 'law and economics' agency doctrine' (1986-87) XV Review of Law and Social Change 435 op 
437.) 

Waar spesiale omstandighede in die Iandbou dit egter regverdig, kan die CALRB afwyk van die uitsprake 
van die NLRB (William Dal Porto & Sons, Inc. v Agricultural Labor Relations Board 210 Cal. Rptr. 241, 
163 C.A. 3d 541). 

Artikel 1156.2 
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'for cause' ontslaan is nie, beveel. 100 'n Kollektiewe ooreenkoms of andersins die dienskontrak sal 

beskryf in welke gevalle ontslag 'for cause' sal wees. 101 

Aanstellings op die CALRB is dikwels gegrond op die kandidaat se politieke oortuigings, wat in 

uitsprake van die Raad weerspieel word. Gedurende die goewerneurskap van Jerry Brown, wat horn 

beywer het om die CALRA op die wetboek te plaas, was daar baie kritiek van werkgewers en 

werkgewersorganisasies oor die toepassing van die CALRA, soos deur die CALRB gei"nterpreteer. Na 

goewerneur Deukmejian in 1982 verkies is, is nuwe raadslede met ander politieke oortuigings as die ou 

raadslede aangestel. Hierdie keer het die UFW in plaas van werkgewers weer beswaar gemaak teen die 

manier waarop die CALRA deur die CALRB geinterpreteer en uitgevoer is. 102 Uitsprake van die 

CALRB geniet as gevolg van partydigheid van die liggaam nie legitimiteit nie. 

Gedurende die eerste vyf maande na inwerkingtreding van die CALRA op 28 Augustus 1975, het die 

CALRB 423 verkiesings vir verteenwoordigende vakbonde op plase gehanteer en is daar + 1,000 

klagtes met betrekking tot onbillike arbeidspraktyke ontvang. Op 7 Februarie 1976 moes die CALRB 

die meeste van sy aktiwiteite staak omdat die beskikbare fondse vir die jaar uitgeput was. Geen verdere 

• vakbonde kon dus gekies of geregistreer word voor Desember 1976, toe staatsfondse weer beskikbaar 

gestel is nie. Die goue era vir vakbondorganisering van plaaswerkers was egter verby en in die 1976-

1977 boekjaar is slegs 188 verkiesings gehou. Politieke en sosiale veranderings, gebreke van die 

CALRA, intense teenstand van landbouwerkgewers, interne probleme van die UFW en voortdurende 

immigrasie van wettige en onwettige seisoenarbeiders, was die primere oorsake van die aftakeling van 

die eens belowende kollektiewe bedingingstelsel vir plaaswerkers in Kalifornie. 103 

10. 5 Organiseringsregte wat deur die CALRA verleen word 

Volgens artikel 1152 van die CALRA is die beleid van die staat Kalifornie die aanmoediging en 

beskerming van die reg van plaaswerkers om volle vryheid van assosiasie en organisasie en die reg op 

JOO 
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102 

103 

Artikel 1160.3. 

Sien par 4 hierbo. 

P Martin & D Egan 'The make-whole remedy in California Agriculture' (1989) 43 Industrial and Labor 
Relations Review 120 op 121. 

Maralyn Edid Farm Labor Organizing: Trends & Prospects (1994) 55. 
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aanwysing van verteenwoordigers om namens hulle oor diensvoorwaardes te onderhandel, uit te oefen. 

Die regte, wat hieronder bespreek word, moet volgens die artikel sonder die inmenging van werkgewers 

uitgeoefen word. 

10.5.1 Verkiesing van 'n verteenwoordigende vakbond 

Die CALRA bepaal dat 'n onderhandelingsverteenwoordiger (vakbond) vir die werkers op die plaas deur 

middel van geheime stemming verkies moet word. Indien 50% + 1 van al die werknemers van 'n boer 

'n spesifieke vakbond deur middel van geheime stemming verkies, word alle werkers na sertifisering 

deur die vakbond verteenwoordig. Die werkgewer is verplig om die posisie van so 'n vakbond te erken 

en met die vakbond te onderhandel. 104 Dit is selfs 'n onbillike arbeidspraktyk vir die werkgewer om 

te onderhandel met 'n vakbond wat nie na die verkiesing as die onderhandelingsverteenwoordiger 

gesertifiseer nie. Hierdie bepalings is in ooreenstemming met die bepalings van die NLRA. Meer as 

49% van die werkers op 'n plaas kan ingevolge hierdie reeling deur 'n vakbond wat nie hulle keuse is 

nie, verteenwoordig word. 105 

Wanneer 'n aansoek vir 'n verkiesing ingedien word, moet die aantal arbeiders wat op daardie stadium 

op die plaas werk nie minder wees as 50% van die grootste aantal werkers wat gedurende die spesifieke 

kalenderjaar op die plaas gewerk het nie. 106 Enige vakbond wat die handtekeninge van 20% van die 

werkers 24 uur voor die verkiesing kan indien, is as onderhandelingsverteenwoordiger verkiesbaar. 107 

'n Verkiesing moet binne 7 dae nadat aansoek daarvoor gedoen is, plaasvind. Die spertyd is ingevoeg 

om te verseker dat seisoenarbeiders wel sal kan stem, aangesien sommige seisoenwerkers net 14 dae op 

een plaas bly. 

Die geldigheid van die verkiesing kan deur die werkgewer of enige ander persoon of liggaam binne vyf 

104 

105 

106 

107 

Artikel 1156. 

Om hierdie rede word 'n 'duty of fair representation' wat hieronder bespreek sal word, op vakbonde geplaas. 

Artikel 1156.3(a)(l). Hierdie vereiste is ingevoeg om te verseker dat die behoeftes van seisoenwerkers op 
plase waar hulle die grootste persentasie van werkers uitmaak, nie geignoreer kan word nie. Die probleem 
is egter dat die werkers en permanente werkers nie veel in gemeen het nie, omdat permanente werkers 'n 
groter belang by die voortbestaan van die plaas het en seisoenwerkers meer op onmiddellike finansiele gewin 
ingestel is. 

Artikel l l 56.3(b ). 
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dae mi die afhandeling daarvan betwis word. lndien die CALRB bevind dat daar onreelmatigheid by 

die verkiesing was, word die verkose vakbond nie geregistreer nie. 108 Werkgewers kan die sluiting van 

'n kollektiewe ooreenkoms vertraag deur teen die verkiesingsprosedure beswaar te maak. Hierdie 

bevoegdheid is 'n effektiewe wapen in die hande van werkgewers wat anti-vakbond gesind is. 

10.5.2 Stakings en boikotte 

Die reg om te staak word nie uitdruklik deur die CALRA verleen nie, maar artikel 1152 verleen die reg 

tot 'concerted activities for the purpose of collective bargaining'. 'n Werknemer kan nie ontslaan word 

vir deelname aan 'n wettige staking nie. 109 Werknemers kan staak oor ekonomiese redes (hoer lone) of 

oor onbillike arbeidspraktyke wat na bewering deur die werkgewer gepleeg is. 110 Stakers wat oor onbillike 

arbeidspraktyke gestaak het, is geregtig om weer in dieselfde posisie te werk indien hulle onvoorwaardelik 

terugkeer om te werk. 111 Werknemers wat weens ekonomiese redes staak en wat deur ander arbeiders 

vervang is moet tot 'n volgende seisoen wag om weer in <liens geneem te word. 112 

Een van die belangrikste areas waar die CALRA van die NLRA afwyk word in die bepalings met 

betrekking tot sekondere boikotte gevind. 'Boikot' beteken volgens die Wet om werkers van 'n 

werkgewer wat produkte van die primere werkgewer verkoop aan te moedig om te staak, om die publiek 

aan te moedig om nie by die sekondere werkgewer te koop nie, asook om 'n sekondere werkgewer aan 

te moedig om nie grondstowwe by die primere werkgewer te koop nie. Die UFW het groot sukses met 

sekondere boikotte ten opsigte van die verspreiding en verkoop van tafeldruiwe gehad voordat die 

CALRA aangeneem is, aangesien plaaswerkers nie by die NLRA ingesluit was nie en die verbod op 

sekondere boikotte dus nie op hulle van toepassing was nie. Die UFW was om hierdie rede ook 

108 
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110 
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112 

Artikel I 156.3(c). 

Artikel 1152. 

Artikel I 154(c). 

Vessey v Agricultural Labor Relations Board (United Workers of America, AFL-CJO) (App. 4 Dist. 1989) 
259 Cal. Rptr. 77, 210 Cal. App. 3d-629. 

Johan Hamman Collective Bargaining in Primary Agriculture: A Strategic Choice Perspective on Labour 
Law Reform LLM-verhandeling Universiteit van Stellenbosch (1993) I I. 
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daarteen gekant dat plaaswerkers by die NLRA ingesluit word. 113 

Die Taft-Hartley-wet het die gebruik van sekondere boikotte vir werknemers wat by die NLRA ingesluit 

is, verbied. 114 Die CALRA verskaf 'n ekstra wapen aan plaaswerkers by kollektiewe bedinging, 

aangesien sekondere boikotte nie verbode is nie. 

Die CALRA verbied 'n sekondere boikot slegs in soverre werkers van 'n sekondere werkgewer 

aangemoedig word om nie die produkte van die primere werkgewer te hanteer of te vervoer nie. Die 

publiek mag wel aangemoedig word om nie by die sekondere werkgewer te koop nie. 115 

Regverdiging vir die bevoordeling van plaaswerkers kan moontlik gevind word in die feit dat 

plaaswerkers nie so 'n sterk bedingingsposisie soos industriele werkers kan inneem nie, veral gedurende 

stil tye van die jaar wanneer hul arbeid nie noodsaaklik op plase is nie. 116 Die nadeel van hierdie ekstra 

bedingingswapen vir plaaswerkers is dat verbruikers nie goedgesind is teenoor 'n verbruikersboikot 

indien pryse deur hoer lone vir plaaswerkers opgejaag word nie. 117 

10.5.3 Die toegang van vakbondverteenwoordigers tot 'n plaas 

Die CALRB het bevind dat vakbondverteenwoordigers vir plaaswerkers in ooreenstemming met artikel 

1152 van die CALRA, wat die vryheid van assosiasie waarborg, wel die reg het om werkers op boere 

se plase te besoek. 118 Hierdie uitspraak was kontroversieel aangesien landbouwerkgewers in die VSA 

jaloers waak oor hul eiendomsreg en baie van hulle antagonisties is teenoor vakbondorganiseerders en 
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T Murphy 'An End to American 'Serfdom: The Need for Farm Labor Legislation' (1974) 25 Labor Law 
Journal 88. 

Artikel 8(b )(b) van die NLRA. 

Artikel l 154(d)(4). Die vakbond moet gesertifiseer wees, anders sal so 'n handeling 'n onbillike 
arbeidspraktyk uitmaak. Plaaswerkers kan hulle ook tot betooglinievorming wend as die vakbond 
gesertifiseer is. (Artikel 115( d)( 4) ). 

Johan Hamman Collective Bargaining in Primary Agriculture: A Strategic Choice Perspective on Labour 
Law Reform LLM-verhandeling Universiteit van Stellenbosch (1993) 85. 

T Murphy 'An End to American 'Serfdom: The Need for Farm Labor Legislation' (1974) 25 Labor Law 
Journal 85 op 87. 

Sam Andrew's Sons v Agricultural Labor Relations Board 47 Cal. 3d. 157, 763 P. 2d 881, 253 Cal. Rptr 30 
(1988). 
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selfs teenoor ander besoekers soos maatskaplike werkers, regsverteenwoordigers en verslaggewers. 119 

Die reg tot toegang is nie onbeperk nie. Die werkgewer kan redelike beperkings ople met betrekking 

tot die tyd, plek en manier van toegang. 120 

Die CALRB het bevind dat die reg tot vryheid van spraak groter gewig dra as eiendomsreg in die tyd 

net voor 'n verkiesing vir plaaswerkervakbonde. Wette wat betreding verbied kon nie teen 

vakbondorganiseerders wat plaasarbeiders voor 'n verkiesing wou besoek, gebruik word nie. 121 

10.6 Pligte wat deur die CALRA opgele word 

10.6.1 Die plig om in goeie trou te onderhandel 

Die CALRA bepaal: 

... to bargain collectively in good faith is the performance of the mutual obligation of the agricultural 

employer and the representative of the agricultural employers to meet at reasonable times and confer in 

good faith with respect to wages, hours and other terms and conditions of employment ... but such 

obligation does not compel either party to agree to a proposal or require the making of a concession. 122 

Weiering deur die werkgewer of werknemer om in goeie trou te onderhandel, kom neer op 'n onbillike 

arbeidspraktyk. Hierdie bepaling is in ooreenstemming met 'n soortgelyke bepaling in die NLRA. 

Indien die CALRB bevind dat 'n werkgewer nie in goeie trou onderhandel het met 'n vakbond wat vir 

die eerste keer gesertifiseer is nie, sal die sertifisering van die vakbond met nog 'njaar verleng word. 123 
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122 
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R Goldberg & R Williams 'Farmworkers' Organizational and Collective Bargaining Rights in New Jersey: 
Implementing self-executing state constitutional rights' (1987) 18 (4) Rutgers Law Journal 729 op 755. 

Regulasie 20900 van die CALRB bepaal dat een vakbondorganiseerder vir elke 15 werknemers met die 
werkers voor werk, tydens etenstyd en na werk kan vergader. (Jasmine Vineyards, Inc. v Agricultural Labor 
Relations Bd. (1980) 1970 Cal. Rptr. 510, 113 C.A. 3d. 968. 

People v Medrano (1978) 144 Cal. Rptr. 217, 78 C.A. 3d 198. 

Artikel I I 55.2{a). 

Artikel I l 55.2(b ). 



548 

10.6.2 Die 'make-whole' remedie vir die weiering om in goeie trou te onderhandel 

Die NLRB kan 'n werkgewer nie verplig om met 'n vakbond te onderhandel nie, maar kan die 

werkgewer slegs gebied om bedinging wat in kwade trou geskied, te staak, ('requiring such person to 

cease and desist from such unfair labor practice'). Hierdie beperkte bevoegdheid van die NLRB het 

aanleiding gegee tot sloeringstaktieke van werkgewers om 'n loonverhoging vir 'n onbepaalde tyd uit 

te stel. 124 

Die CALRA het gepoog om sodanige wanpraktyke uit te skakel deur aan die CALRB die bevoegdheid 

te gee om aan werkers skadevergoeding toe te staan vir verliese gelei deur 'n werkgewer se kwade trou

onderhandeling. Die skadevergoeding staan bekend as die 'make-whole' remedie. 'n Soortgelyke 

bepaling bestaan nie vir onderhandeling in kwade trou deur 'n vakbond nie. 

Die werkgewer pleeg 'n onbillike arbeidspraktyk indien hy/sy weier om met 'n verkose vakbond te 

onderhandel. 125 In so 'n geval stel die CARLB volgens 'n sekere formule 'n bedrag skadevergoeding 

vas, gegrond op 'n bedrag wat plaaswerkers 'verloor' het weens die werkgewer se onwilligheid om te 

onderhandel. Plaaswerkers kan ook weer deur die CALRB in diens gestel word. 

Die CALRA bepaal as volg: 

If any person named in the complaint has engaged in an unfair labour practice, the board shall state its 

findings of fact and shall issue and cause to be served on such person an order requiring such person to 

cease and desist from such unfair labour practice, to take affirmative action, including reinstatement of 

employees with or without backpay, and making employees whole, when the board deems such relief 

appropriate, for the loss of pay resulting from the employer's refusal to bargain and to provide such other 

relief as will effectuate the policies of this part. 126 

Indien 'n werknemer 'for cause' ontslaan is, sal die CALRB nie herindiensstelling of vergoeding 
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125 
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Philip L Martin and Daniel L Egan 'The Makewhole Remedy in California Agriculture' (1989) 43 Industrial 
and Labor Relations Review 120 op 121. 

Artikel l 153(e). 

Artikel 1160.3. 
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toestaan nie. 127 

Die NLRA verleen in teenstelling met die CALRA geen uitdruklike magtiging aan die NLRB om 

geldelike vergoeding toe te staan waar die werkgewer weier om te onderhandel nie. 128 Die NLRB het 

in die Ex-Cell-Corp-saak129 beslis dat die liggaam nie die bevoegdheid onder die NLRA het om 'make

whole'-vergoeding toe te pas nie. Die rede vir die beslissing van die NLRB is dat die Raad eerstens van 

mening was dat die bedrag van so 'n toekenning op blote spekulasie gegrond sou wees omdat die 

bedinge van 'n toekomstige kontrak wat op goeie trou onderhandeling sou kon volg, op raaiwerk sou 

berus. Tweedens sou 'make-whole'-vergoeding beteken dat die Raad die bedinge van 'n kontrak 

voorskryf en op die terrein van kollektiewe bedinging oortree. 

In 1976 is twee sake waarin die werkgewer geweier het om te onderhandel nadat 'n 

verteenwoordigingsverkiesing gehou is deur die CALRB beslis. In die Perry Farms130 en Adam 

Dairy131-sake het die Raad bevind dat die 'make-whole' remedie in alle gevalle aangewend moet word 

waar die werkgewer nie te goeie trou gehandel het nie en waar die werknemers as gevolg van hierdie 

optrede 'n verlies gely het. As rede vir hierdie wye magte is aangevoer dat die weiering om te 

onderhandel die kern van die meganismes wat die wetgewer vir effektiewe kollektiewe bedinging 

daargestel het, aantas. Die Raad het 'n kombersreel neergele dat 'make-whole' die gepaste remedie in 

alle dergelike gevalle is: 'Regardless of the employer's motivation, bad faith bargaining necessarily 

harms employees financially, weakens their union and confers a competitive advantage upon the 

employer for violating the law.' 132 

Kritiek teen die kompensasie wat deur die CALRB verleen word, is dat die liggaam in die kollektiewe 

bedingingsproses kan ingryp. Die Raad besluit dat 'n ooreenkoms bereik sou kon word indien die 
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Maralyn Edid Fann Labor Organizing: Trends & Prospects (1994) 83. 
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werkgewer bereid sou wees om te onderhandel en dan besluit die Raad verder oor wat die inhoud van 

so 'n kontrak sou wees indien daar suksesvol onderhandel is. Op hierdie manier stel die Raad eintlik 

namens die partye 'n kontrak op. Die 'Supreme Court' het as volg kommentaar gelewer op die plig 

wat in die NLRA opgele word om in goeie trou te onderhandel: 'The Act does not compel agreements 

between employers and employees. It does not compel any agreement whatsoever' .133 Die CALRA 

blyk 'n redelike drastiese afwyking te wees van die beginsels van die NLRA, omdat die NLRA nie'n 

'make-whole' -remedie insluit nie. Die NLRB kan slegs vergoeding vir werklike verliese toestaan en 

nie vir potensiele verliese (soos onder die CALRA) nie. 

Thaxter134 is van mening dat die enigste manier waarop die CALRB 'make-whole' behoort toe te staan 

om binne die beginsels van CALRA te bly, is om die bedinge van kontrakte van dieselfde partye by 'n 

vorige geleentheid as vertrekpunt te neem. Dit sou beteken dat die CALRB die standpunt moet inneem 

dat 'make-whole' nie toepaslik is op 'n aanvanklike weiering ('initial refusal') om te onderhandel net 

na die vakbond se verkiesing nie. Vir so 'n aanvanklike weiering sal, soos onder die NLRA, alleenlik 

'n bevel van 'cease and desist' deur die CALRB gemaak kan word. 135 

10.6.3 Billike verteenwoordiging deur vakbonde 

Die beginsel van meerderheidsbewind, die feit dat dienskontrakte of onderhandeling met individuele 

werkers ontmoedig word en die vakbond as enigste onderhandelingsverteenwoordiger vir werkers in 'n 

bedingingseenheid erken word, het tot gevolg dat die individuele werknemer feitlik 1003 van die 

vakbond afhanklik is. Dit het aanleiding gegee tot die ontwikkeling van 'n 'duty of fair representation' 

deur die howe ten opsigte van vakbonde vir werknemers wat by die NLRA ingesluit is. 136 So 'n plig 

is nie eksplisiet in die NLRA of CALRA opgeneem nie, maar aangesien die CALRA op die NLRA 

133 
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M Thaxter 'Make-whole reliefunder the California Agricultural Labor Relation Act: The Ex-cell-0 doctrine 
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of Individual Rights' (1988) 56 (2) UMKC Law Review 239 op 249. 
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geskoei is, plaas die reel ook 'n plig op vakbonde vir plaaswerkers in Kalifomie. 137 Indien die vakbond 

verantwoordelik is vir die werknemer se verlies van sy /haar werk ( deurdat die vakbond nie 'n effektiewe 

verteenwoordiger was nie) kan die CALRB beslis dat die vakbond vergoeding aan die werknemer 

betaal. 138 

10. 7 Die CALRA en onbillike arbeidspraktyke 

Die begrip onbillike arbeidspraktyk in die CALRA is soos in die NLRA 139 slegs op kollektiewe 

arbeidsverhoudinge van toepassing en nie op die individuele diensverhouding wat nie deur 'n kollektiewe 

ooreenkoms gedek word nie. 

10.7.1 Onbillike arbeidspraktyke deur werkgewers 

Daar is reeds onder die afdeling wat handel oor pligte van die werkgewer gewys op die gevolge van die 

werkgewer se versuim om in goeie trou te onderhandel, naamlik dat die 'make-whole' remedie in 

werking kan tree. 

Die CALRA beskryf in artikel 1153 die gedrag van 'n werkgewer wat op 'n onbillike arbeidspraktyk 

sal neerkom: 

• die verhindering van plaaswerkers in die uitoefening van die regte wat artikel 1152 van die 

CALRA aan hulle verleen140 

• dominering of inmenging met die oprigting of administrasie van 'n vakbond, of finansiele 
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T Brower & J Sanchez 'The Duty of Fair Representation in Farm Labor Legislation: Cultivating the Seeds 
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ondersteuning van so 'n vakbond141 

• diskriminasie by indiensneming en indienshouding of emge diensvoorwaarde ten einde 

lidmaatskap van 'n vakbond aan te moedig of te ontmoedig (met niks in hierdie deel van die Wet 

of enige antler wet van Kalifornie wat die sluiting van 'n geslotegeledere-ooreenkoms ten opsigte 

van voor-indiensneming-lidmaatskap tussen die werkgewer en werknemer verhoed nie - die 

vakbond kan reels met betrekking tot verlening en intrekking van lidmaatskap neerle)142 

• die ontslag of diskriminasie teen 'n werknemer op grond van klagtes of getuienis gelewer is met 

betrekking tot onbillike arbeidspraktyke 

• die weiering om kollektief te beding met 'n vakbond wat ooreenkomstig die vereistes van die wet 

gesertifiseer is 

• kollektiewe bedinging met of erkenning van 'n vakbond wat nie gesertifiseer is nie. 

10. 7 .2 Onbillike arbeidspraktyke deur vakbonde 

Die CALRA bepaal dat dit 'n onbillike arbeidspraktyk vir 'n vakbond is om plaaswerkers te beperk of 

enige dwang toe te pas met betrekking tot die uitoefening van regte wat in artikel 1152 verleen word. 

Die bepaling benadeel nie die reg van 'n vakbond om reels met betrekking tot die verkryging en behoud 

van vakbondlidmaatskap neer te le nie. 143 

Die CALRA verleen baie wyer magte aan vakbonde as die NLRA. 144 Die voor-indiensneming geslote 

geldere-klousule saam met die magte van 'n vakbond vir plaaswerkers om vereistes vir lidmaatskap neer 

te le, veroorsaak dat 'n vakbond beheer kan uitoefen oor die aanstel van werknemers. 

Die NLRA beskou 'n vakbondlid as 'in good standing' indienhy/sy vakbondlidmaatskapgelde betaal het. 

Die CALRA laat die vakbonde toe om lede as sonder 'good standing' te verklaar op vele ander gronde. 

Hierdie situasie het gelei tot kommentaar soos die volgende: 

141 

142 

143 

144 

M Thaxter 'Make-whole relief under the California Agricultural Labor Relation Act: The Ex-cell-0 
doctrine revisited' ( 1981) 21 Santa Clara Law Review 1069 op 1089. 

Artikel l 153(c). 

Artikel 1154. 

Die geslotegeledere-ooreenkoms wat eers wettig was onder die NLRA is deur die 'Taft-Hartley' -wet in die 
howe afgewater tot 'n agentskapwerkplekooreenkoms. 
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The CALRA accords to the union privileges that the most dictatorial government could only hope for ... 

California offers a case of co-determination so extreme that it can only be categorized as industrial 

democracy as a process and not a value. The UFW is supported by legislation that transfers many 

economic controls from the farm owner to either the farm workers or their surrogate. Through seeking 

higher wages, negotiating contracts, restricting the work force assigned to farmers and assigning jobs to 

workers, the UFW has, in a very real sense, become the employer of the agricultural worker. 145 

'n Vakbond word verbied om teen 'n vakbondlid te diskrimineer of om 'n werkgewer aan te moedig om 

teen 'n vakbondlid te diskrimineer. Dit is ook 'n onbillike arbeidspraktyk om die werkgewer aan te 

moedig om diskriminerend teen 'n werknemer aan wie vakbondlidmaatskap geweier is, op te tree, tensy 

so 'n werknemer nie aan lidmaatskapvereistes voldoen het nie. 146 

In Beltran v California147 het 'n aantal plaaswerkers geweier om die vakbond se besluit om te staak uit 

te voer en hulle het wel gaan werk. Hulle lidmaatskap is deur die vakbond beeindig. Die vakbond het 

ook by die werkgewer daarop aangedring om die werknemers te ontslaan, wat die werkgewer wel 

gedoen het. Die bevinding van die hof was dat artikel 1153(c) nie genoegsame beskerming teen die 

onredelike uitoefening van mag deur die vakbond verleen nie en daartoe lei dat vakbondlede se vryheid 

van assossiasie aangetas word. 148 

10. 7. 3 Onbillike arbeidspraktyke teenoor werkgewers 

10.7.3.1 Weiering om te onderhandel 

Daar word 'n onbillike arbeidspraktyk teenoor 'n werkgewer gepleeg indien die vakbond weier om in 

goeie trou te onderhandel met die werkgewer ten opsigte van wie se werknemers die vakbond as verkose 
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148 

R Cottle H Macauly & B Yandle 'Some Economic Effects of the California Agricultural Labor Relatior,s 
Act' (1983) 4 Journal of Labor Research 56. 

Artikel l l 54(b ). Dit is moontlik om 'n landbou-werkgewer deur middel van 'n kollektiewe ooreenkoms 
te verplig om 'n werknemer wat nie sy lidmaatskapsgelde aan die vakbond betaal nie, te ontslaan. 

617F. Supp. 948 (D.C. Cal 1985). 

Sien 'n bespreking van die saak in J Hamman Collective Bargaining in Primary Agriculture: A Strategic 
Choice Perspective on Labour Law Reform LLM-verhandeling Universiteit van Stellenbosch (1993) 82. 
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verteenwoordiger aangewys en geregistreer is. 149 Daar is geen remedie soos 'make-whole' wat die 

werkgewer kan aanwend by 'n weiering om te onderhandel nie. 

10.7.3.2 Stakings 

Dit is 'n onbillike praktyk om te staak of werk stop te sit of enige persoon te dwing om dit te doen as 

die doel van die staking is om: 

• 'n werkgewer te dwing om by 'n werkgewersorganisasie aan te sluit of 'n ooreenkoms te sluit 

wat deur die Wet verbied word met betrekking tot sekondere boikotte 

• 'n persoon te dwing om op te hou om produkte van 'n ander produsent te gebruik, te verkoop of 

te vervoer of om op te hou om besigheid te doen met so 'n persoon of om 'n ander werkgewer 

te dwing om 'n vakbond te erken of daarmee te onderhandel, tensy so 'n vakbond as 

onderhandelingsverteenwoordiger van die werkgewer gesertifiseer is 

• 'n werkgewer te dwing om met 'n vakbond te onderhandel indien 'n ander vakbond reeds as 

onderhandelingsverteenwoordiger gesertifiseer is 

• 'n werkgewer te dwing om sekere werk deur 'n sekere deel van die werkmag te laat doen. 150 

10. 7. 3. 3 Aksies teen sekondere werkgewers 

Die CALRA verbied aksies teen sekondere werkgewers in soverre werknemers van 'n sekondere 

werkgewer gedwing word om nie die produkte van die primere werkgewer te verkoop of te vervoer of 

enige diens by die sekondere werkgewer te lewer nie. 151 Sekondere boikotte word toegelaat in die sin 

dat verbruikers ingelig mag word dat die sekondere werkgewer produkte verkoop wat verbou word deur 

'n landbouwerkgewer met wie die vakbond 'n geskil het. Die publisiteit mag nie die effek he om 

werknemers van 'n sekondere werkgewer aan te moedig om te staak nie. Die publiek mag nie 

aangemoedig word om glad nie by die sekondere werkgewer te koop nie, tensy die vakbond as die 

149 

150 

151 

Artikel 1154( c ). 

Artikel 1154( d). 

Artikel l 154(a)(2). 
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onderhandelingsagent van die primere werkgewer geregistreer is. 152 Die vakbond mag wel met 'n 

sekondere werkgewer wat produkte van die primere werkgewer vir vervaardiging gebruik 'n 

ooreenkoms aangaan om nie die produkte van die primere werkgewer aan te koop nie. Die vakbond 

moet as bedingingsverteenwoordiger vir die primere werkgewer gesertifiseer wees, maar daar mag geen 

kollektiewe ooreenkoms tussen die vakbond en primere werkgewer bestaan nie. 153 

Betooglinievorming met die doel om erkenning as onderhandelingsverteenwoordiger te verkry, is 

volgens die CALRA 'n onbillike arbeidspraktyk. 154 Betooglinievorming by die eiendom van 'n 

werkgewer is toelaatbaar indien die aksie ten doel het om die publiek te oorreed om nie besigheid te 

doen met die werkgewer nie. 155 

11. DIE EFFEK VAN DIE CALRA OP DIE ARBEIDSREGTELIKE POSISIE VAN 

PLAASWERKERS 

Kort na die inwerkingtreding van die CALRA was dit duidelik dat die Wet, wat geloof is as die 

instrument wat plaaswerkers werklik vry sou maak, omdat dit omvattende regte met betrekking tot 

kollektiewe bedinging aan plaaswerkers verleen het, nie voldoen het aan die verwagtings wat daarvan 

gekoester is nie. 156 

Die UFW kon in baie gevalle nie daarin slaag om 'n eerste kontrak met 'n werkgewer te sluit selfs nadat 

die vakbond as bedingingsverteenwoordiger gesertifiseer is nie. 157 Die CALRA het duidelik nie alle 

probleme met kollektiewe bedinging vir plaaswerkers uit die weg geruirn nie. Die rede hiervoor is die 

spesifieke sosio-ekonomiese klimaat in Kalifornie, maar ook aspekte van die wet wat plaaswerkers se 

vermoe om kollektief te beding eerder benadeel as bevoordeel het. Hierdie aspekte is deur werkgewers 

gebruik om kollektiewe bedinging te ontduik. 
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Artikel l 154(d)(4). 

Artikel 1154.5. 

Artikel l I 54(g). 

Artikel l l 54(g)(2). 

Maralyn Edid Fann Labor Organizing: Trends & Prospects (1994) 51. 

Maralyn Edid Fann Labor Organizing: Trends & Prospects (1994) 54. 
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Daar is egter heelwat bepalings in die CALRA wat tog tot voordeel van plaaswerkers se vermoe tot 

kollektiewe bedinging meewerk wat hieronder uiteengesit sal word voordat aandag gegee word aan 

negatiewe aspekte van die wet. 

11.1 Aspekte van die CALRA wat kollektiewe bedinging bevorder 

• Die aanhef tot die wet is sodanig dat dit die staat tot aktiewe aanmoediging van kollektiewe 

bedinging in die landbousektor verbind. 158 

• Sekondere boikotte teenoor 'n neutrale werkgewer, naamlik die aanmoediging van die publiek 

om nie by 'n sekondere werkgewer wat produkte van die primere werkgewer aanhou te koop nie, 

word nie deur die CALRA verbied nie. 159 Vakbonde vir plaaswerkers kan op die manier baie 

meer druk op werkgewers uitoefen as werkers wat gebonde is aan die NLRA-beperkings met 

betrekking tot sekondere boikotte. 

• Daar is geen vrywillige erkenning van vakbonde as onderhandelingsverteenwoordigers deur 

werkgewers onder die CALRA nie. Hierdeur word verhoed dat 'n werkgewer 'n 'skyn

vakbond', wat werkgewergesind is, as onderhandelings-verteenwoordigers vir werkers erken. 160 

• Die Wet verseker dat seisoenwerkers ook die geleentheid het om vir vakbonde te stem deur te 

bepaal dat 50% van die grootste aantal werkers wat gedurende die jaar in <liens is by die 

verkiesing teenwoordig moet wees en dat161 verkiesings binne sewe dae nadat die aansoek 

daarvoor ontvang is gehou word of binne 48 uur as daar gestaak word. 162 Besware van 

werkgewers teen 'n verkiesing kan slegs na die verkiesing gebring word om vertragings met die 

verkiesing van vakbonde te voorkom. 163 

• Landbou-werkgewers is verplig om vergoeding aan werknemers te betaal vir verliese wat gely 

158 

159 

160 

161 

162 

163 

Die aanwysing is in ooreenstemming met die IAO-beleid dat vakbonde vir plaaswerkers spesiale steun van 
regerings behoort te kry. Hierdie aspek word in die gedeelte oor intemasionale arbeidsstandaarde hieronder 
verder bespreek. 

Artikel 1154.5. 

Artikel 1153(f). 

Artikel 1156(a)(l). 

Artikel 1156.3(a)(4). 

Artikel I 156.3(c). 
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is as gevolg van die versuim van die werkgewer om in goeie trou te onderhandel. 164 W erknemers 

wat by die NLRA ingesluit is, geniet nie die voordeel van die 'make-whole' -remedie nie, omdat 

die NLRB slegs bevoeg is om te beveel dat die werkgewer onderhandeling te kwade trou moet 

staak maar geen sanksie op werkgewers kan toepas wat weier om te onderhandel of in kwade trou 

onderhandel nie. 

• Geslotegeledere-ooreenkomste wat vereis dat 'n persoon by die gesertifiseerde vakbond aansluit 

voordat hy/sy in <liens geneem kan word165 saam met die vakbond se wye bevoegdheid om 

lidmaatskapvereistes neer te le, plaas vakbonde vir plaaswerkers in 'n baie sterk 

bedingingsposisie. 

11.2 Aspekte van die CALRA wat kollektiewe bedinging benadeel 

Ten spyte van die feit dat die UFW by die opstel van die Wet betrokke was, is daar bepalings in die 

CALRA wat tot nadeel van plaaswerkers gestrek het. Werkgewers wat aanvanklik ten gunste was van 

'n wet wat kollektiewe bedingings vir die landbou reel, het die Wet negatief beleef weens redes wat 

hieronder uiteengesit sal word. Sommige bepalings van die CALRA is gevolglik deur werkgewers 

ingespan om kollektiewe bedinging te ontduik. Nadele wat die Wet vir plaaswerkers inhou is die 

volgende: 

• Die skeiding van die fase waarin aanspreeklikheid vir 'n onbillike arbeidspraktyk vasgestel word 

en die remediele fases van onbillike arbeidspraktyksake rek die saak uit, maak vervolging en 

verdediging duurder en verminder die kanse dat geregtigheid sal geskied. 166 

• Die mag is gekonsentreer in die CALRB se algemene Raad, wat die bevoegdheid het om klagtes 

van die hand te wys of te aanvaar, of die saak te skik. 167 Die samestelling van die Raad het die 

gevolg dat die Wet geimplementeer en geinterpreteer word om met die politieke siening van die 

Regering van die dag ooreen te stem. Om hierdie rede het uitsprake van die CALRB nie 
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167 

Artikel 1160.3. 

Artikel l 153(c). 

Maralyn Edid Farm Labor Organizing: Trends & Prospects (1994) 83. 

Artikel 1149. 
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geloofwaardigheid nie. 168 

• Die sertifisering van 'n vakbond word behou totdat werknemers hulle aktief beywer vir 

desertifisering-doeleindes. 169 Werkgewers en werknemers word aan die status quo gebind selfs 

nadat die vakbond onaktief geraak het. Werknemers het dalk nie op hulle eie die vermoe om 

desertifiseringsprosedures te inisieer nie en is dan gebind aan 'n 'dooie' vakbond wat nie na hulle 

belange omsien nie. 

• Kontrakteurs (arbeidsmakelaars) word van die term werkgewer uitgesluit. 170 Die doel van die 

bepaling was om te verhoed dat 'n boer die kontrak (met die kontrakteur) kanselleer as werkers 

by 'n vakbond aansluit. In die praktyk het boere egter die dienste van kontrakteurs verkies omdat 

hulle vakbondorganisasie gei:nhibeer het, sodat die uitsluiting van kontrakteurs by die definisie 

van werkgewer ook nie die gewenste beskerming aan werknemers verleen het nie. 

• Die feit dat die werkers van elke plaas op sigself 'n bedingingseenheid is171 en dat daar nie 

sentrale bedinging vir plaaswerkers is nie, maak kollektiewe bedinging 'n duur proses. Die 

CALRA maak nie voorsiening daarvoor dat kollektiewe ooreenkomste na nie-partye uitgebrei kan 

word nie. Boere wat wel kollektiewe ooreenkomste aangaan en hoer lone betaal kan dan nie 

kompeteer nie, omdat arbeid 'n groter koste-faktor is. 

• Die werkgewer het die reg om te weier om met die vakbond te onderhandel ten einde sertifisering 

teen te staan. 172 In sulke gevalle is die 'make-whole' remedie nie beskikbaar nie en werknemers 

word verbied om te staak indien die geskil oor sertifisering gaan, sodat hulle in 'n magtelose 

posisie is. 

'n Belangrike faktor wat teen die sukses van die Wet inwerk is die negatiewe ingesteldheid van 

landbouwerkgewers wat die Wet as ongebalanseerd en gelaai in die guns van plaaswerkers sien om die 

volgende redes: weens die CALRB se politiek-gelaaideuitsprake het die liggaam geen geloofwaardigheid 

nie; die voor-intrede geslotegeledere-klousule in kombinasie met die vakbond se bevoegdheid om 

168 
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170 
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172 

Die partydigheid kom voor in weerwil van die aanwysing in artikel 1149 dat ' ... employees appointed by the 
general counsel shall perform their duties in an objective and impartial manner without prejudice toward any 
party subject to the jurisdiction of the board.' 

Artikel 1156.7(c). 

Artikel l 140.4(c). 

Artikel 1156.2 

Artikel 1156.3(c). 
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lidmaatskap-vereistes neer te le, veroorsaak dat plaaswerker-vakbonde op die terrein van die werkgewer 

se bestuursprerogatief oortree; seisoenwerkers wat geen deurlopende belang by die plaas het nie, geniet 

stemreg; deur die 'make whole' -remedie oortree die CALRB op die terrein van kollektiewe bedinging 

en benadeel werkgewers in die landbousektor in vergelyking met werkgewers op wie die NLRA van 

toepassing is en die toelating van sekondere boikotte plaas werkgewers in die landbousektor in 'n 

kwesbare posisie. Werkgewers se persepsie dat die CALRA teen hulle gelaai is, het tot gevolg dat hulle 

kollektiewe bedinging probeer vertraag deur beswaar aan te teken teen verkiesingsuitslae van vakbonde 

en deur gebruik te maak van arbeidsmakelaars wat werkers ontmoedig om by 'n vakbond aan te sluit. 

Ander faktore behalwe die antagonisme van werkgewers wat kollektiewe bedinging steeds, soos vroeer 

in die eeu benadeel, is die aanwesigheid van onwettige immigrante uit Meksiko wat in die plek van 

stakers aangestel kan word, die afstande tussen plase, ongeletterdheid en lae lone. 173 

12. 'N VERGELYKING TUSSEN DIE ARBEIDSREGTELIKE POSISIES VAN 

PLAASWERKERS IN KALIFORNIE EN SUID-AFRIKA 

Daar is heelwat raakpunte tussen Kalifornie en Suid-Afrika ten opsigte van die arbeidsregtelike posisie 

van plaaswerkers. In albei gebiede was plaaswerkers weens rassistiese oorwegings uit arbeidswetgewing 

uitgesluit. 174 In albei gevalle is plaaswerkers eers laat in die eeu ingesluit by minimum

diensvoorwaardes met sekere uitsonderings. 175 Beide Suid-Afrika en Kalifornie het aparte wette vir 

kollektiewe bedinging in die landbou aangeneem. 176 Suid-Afrikaanse plaaswerkers is egter later by die 

algemene Wet op Arbeidsverhoudinge (WA V) ingesluit en die Wet op Landbou-arbeid (WLA) is 

herroep. Soos in Suid-Afrika bestaan daar ook geen sterk vakbonde vir plaaswerkers in Kalifornie 

173 
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Maralyn Edid Farm Labor Organizing: Trends & Prospects (1994) 90. 

Sien hoofstukke 1 en 2 met betrekking tot die posisie in Suid-Afrika en sien par 6.2 hierbo vir die bespreking 
van die uitsluiting van plaaswerkers in die VSA uit die 'New Deal'-wetgewing. 

In Suid-Afrika is dit onder die 1983-WBDVtoelaatbaar dat plaaswerkers langer ureas ander werkers werk. 
In Kalifomie is plaaswerkers by kleiner boerderye van 'n minimumloon uitgesluit. Kinderarbeid is onder 
omskrewe omstandighede in die landbousektor in Kalifomie toelaatbaar. 

Die Wet op Landbou-arbeid No 147 van 1993 en die 'California Agricultural Labour Relations Act' van 
1975. 
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nie. 177
• 

Wat minimumdiensstandaarde betref is Suid-Afrikaanse plaaswerkers beter daaraan toe as plaaswerkers 

in Kalifornie. Kinderarbeid is toelaatbaar in Kalifornie, selfs vir kinders so jonk as tien jaar oud, 178 

terwyl arbeid van kinders in Suid-Afrika onder vyftien jaar verbode is. 179 Werkers op klein plase in 

Kalifomie word uitgesluit van bepalings met betrekking tot werkure, minimumlone en verpligte 

verlof. 180 In Suid-Afrika is alle plaaswerkers sedert 1994 by minimum diensstandaarde ingesluit. 181 

Plaaswerkers by klein werkgewers in Kalifomie is ook uitgesluit van werkloosheidsversekering, terwyl 

alle plaaswerkers in Suid-Afrika ingesluit is. 

By individuele ontslag kan die CALRB 'n bevel tot herindiensstelling of betaling van agterstallige loon 

beveel, tensy die werknemer 'for cause' ontslaan is. 182 Die CALRA wyk hier af van die NLRA, wat 

'n werkgewer toelaat om werknemers 'at will' te ontslaan, behalwe in eng omskrewe omstandighede. 183 

Die betekenis van 'for cause' sal athang van wat in die individuele kontrak of kollektiewe ooreenkoms 

bepaal is. 

By individuele ontslag geniet Suid-Afrikaanse plaaswerkers groter beskerming as plaaswerkers in 

Kalifomie, aangesien eersgenoemde slegs weens wangedrag, onbekwaamheid of bedryfsvereistes184 

ontslaan kan word. 

Die CALRA het nie aan die verwagtings wat daaraan gestel is voldoen nie. Dit is feitlik ondenkbaar 
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L Skenazy 'Ad activists wanted: After 20 years, Cesar Charez's UFW is looking for an agency' (1987) 58 
Advertising Age 80. 

Artikel 212 van die FLSA. 

Artikel 17 van Wet 3 van 1983 en artikel 44 van die nuwe WBDV No 75 van 1997. 

Artikel 213 van die FLSA. Ten spyte van die CALRA se uiters gunstige diensvoorwaardes vir plaaswerkers, 
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werkers benadeel nie. 
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dat 'n wet wat soveel mag aan vakbonde verleen nie suksesvolle bedinging tot gevolg gehad het nie. 

Ekonomiese probleme waam1ee landbouwerkgewers te kampe het, die perspesie dat die CALRB 

partydig is by uitleg van die wet, die wyse waarop die 'make-whole' -remedie toegepas is, die feit dat 

kollektiewe ooreenkomste nie uitgebrei kan word na nie-partye nie, die feit dat seisoenwerkers stemreg 

het en die wettiging van geslotegeledere-klousules waardeur vakbonde mag oor die aanstelling van 

werkers verkry, het veroorsaak dat werkgewers antagonisties is teenoor vakbonde en dit vermy om 

kollektiewe ooreenkomste te sluit. Die CALRA bevat sonder dat dit so bedoel was, bepalings wat 

sodanige vermyding moontlik maak. Werkgewers kan beswaar aanteken teen die verkiesing van 'n 

vakbond as bedingingsverteenwoordiger en so die sluiting van 'n kollektiewe ooreenkoms uitstel. 

Arbeidskontrakteurs wat seisoenwerkers ontmoedig om in vakbonde te organiseer, is gewild by 

werkgewers. 185 

Vakbondlidmaatskap vir plaaswerkers in Kalifornie het drasties afgeneem, omdat vakbonde dikwels nie 

daarin kan slaag om 'n eerste kollektiewe ooreenkoms te sluit nie en vakbonde deur werkers as 

oneffektief beleef word. 186 Die feit dat daar nie vir sentrale bedinging voorsiening gemaak word nie, 

maak bedinging omslagtig en duur. 

Die publiek is nie meer so simpatiek gesind teenoor sekondere boikotte en die saak van plaaswerkers 

soos in die verlede nie, omdat hierdie aksies die prys van verbruikersgoedere verhoog. 187 

In Suid-Afrika is plaaswerkers onlangs volledig by alle arbeidswetgewing ingesluit. Dit is te vroeg om 

te bepaal of insluiting by wetgewing wat kollektiewe bedinging reel sal lei tot die sluiting van 'n groot 

aantal kollektiewe ooreenkomste in die landbousektor. Dit is egter onwaarskynlik dat dit die geval sal 

wees. Vakbonde vir plaaswerkers is nie goed georganiseerd nie en veral die verspreidheid van plase 

is struikelblokke in die weg van suksesvolle organisering. 188 Plaaswerkers is ook nog steeds ingebind 

deur 'n soort neo-patemalistisme wat uit die geskiedenis spruit en plaaswerkers se lojaliteit teenoor die 
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plaas gelykstel aan 'n ondergeskikte rol vir vakbonde. 189 

Antagonisme van boere teen arbeidswetgewing wat steeds voortbestaan, kan die doel van wetgewing wat 

kollektiewe bedinging in Suid-Afrika verongeluk soos wel in Kalifomie gebeur het. Die persepsie 

bestaan reeds onder werkgewers in Suid-Afrika dat die Kommissie vir Versoening, Bemiddeling en 

Arbitrasie (KVBA) in Suid-Afrika werkergesind is190 en dit veroorsaak dat uitsprake aan 

geloofwaardigheid inboet. 

13. SLOT 

Plaaswerkers in beide Kalifornie en Suid-Afrika verkeer in 'n swakker bedingingsposisie as industriele 

werkers, weens redes wat hierbo uiteengesit is. 

Sentrale bedinging sou moontlik 'n oplossing vir plaaswerker-vakbonde met beperkte mannekrag en 

fondse in Suid-Afrika en Kalifornie kon bied. 191 In Kalifornie is die bedingingseenheid egter die werkers 

op een plaas, wat sektorale bedinging uitsluit. In Suid-Afrika is daar nog geen aansoek ingedien vir 'n 

bedingings- of statutere raad waarvoor daar in die WAV192 voorsiening gemaak word nie, sodat dit nie 

lyk asof sentrale bedinging binnekort 'n moontlikheid vir plaaswerkers sal word nie. 

Vakbonde vir Suid-Afrikaanse plaaswerkers wat nie die fonds en mannekrag het om effektief te beding 

nie, kan baat vind by die bepalings met betrekking tot sektorale vasstellings in die nuwe WBDV. 193 Dit 

is moontlik dat waar vakbonde vir plaaswerkers daarin geslaag het om 'n gunstige loon op 'n plaas te 

beding, die Minister 'n soortgelyke vasstelling vir plaaswerkers in dieselfde sektor en gebied kan 

maak. 194 Hierdie bepaling kan moontlike vakbonde se probleme met sektorale bedinging verlig. 

189 

190 

191 

192 

193 

194 

J Hamman Collective Bargaining in Primary Agriculture: A Strategic Choice Perspective on Labour Law 
Reform LLM-verhandeling Universiteit van Stellenbosch (1993) 113 ev. 

'Under strain ... but coping so far: The first four months of the CCMA' (1997) 6 (7) CLL 61op63. 

J Hamman Collective Bargaining in Primary Agriculture: A Strategic Choice Perspective on Labour Law 
Reform LLM-verhandeling Universiteit van Stellenbosch (1993) 116. 

Dele C en Evan Hoofstuk lII van Wet 66 van 1995. 

Hoofstuk 8 van Wet 75 van 1997. 

Artikel 54(3)(g) van Wet 75 van 1997. 
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Kollektiewe bedinging bly steeds die mees ideale manier om diensvoorwaardes in 'n sektor te reel. 'n 

Voorvereiste is egter sterk vakbonde wat in die landbousektore van beide Suid-Afrika en Kalifornie 

afwesig is. Die CALRA wat baie groot magte aan plaaswerkervakbonde verleen het, bet hierdie 

probleem nie opgelos nie, maar eerder vererger. Die ondervinding van Kalifornie kan die les vir Suid

Afrika inhou dat 'n wet wat eensydig is en nie alle rolspelers se belange <lien nie, nie kan slaag nie. 

Daar bestaan die persepsie dat liggame wat geskilbeslegting hanteer, naamlik die CALRB in Kalifornie 

en die KVBA in Suid-Afrika nie objektief is nie. Werkgewers se samewerking kan verkry word om 

wetgewing met betrekking tot kollektiewe bedinging vir plaaswerkers te laat slaag indien werkgewers 

oortuig is dat liggame wat geskilbeslegting hanteer onpartydig is. Die doelstelling met die CALRA, 

geformuleer by die totstandkoming daarvan sluit tereg af met die volgende woorde: 'The Legislature 

recognizes that no law in itself resolves social injustice and economic dislocations'. 195 Beide wette sal 

slegs slaag in die doel van sosiale geregtigheid vir plaaswerkers deur die bevordering van kollektiewe 

bedinging wat alleenlik sal plaasvind indien die wet deur die rolspelers ondersteun word. 'n Duidelike 

voorbeeld van ontduiking van kollektiewe bedinging is die beswaar wat landbouwerkgewers in 

Kalifornie gereeld teen die verkiesing en registrasie van vakbonde maak. 196 Op hierdie punt kan daar 

gevra word of werkgewers dan ooit positief sal wees oor 'n wet wat kollektiewe bedinging reel wat op 

die oog af direk teen die werkgewer se ekonomiese belang kan indruis. 

Die geskiedenis toon dat werkgewers in Kalifornie wel die uitbreiding van kollektiewe arbeidsreg om 

plaaswerkers in te sluit gesteun het. 197 Die partydige toepassing van die wet deur die CALRB het egter 

antoganisme en pogings om die wet te systap in die hand gewerk. Werkgewers het vir agt jaar 

onsuksesvol gepoog om die CALRA herroep te kry en daarna die werkgewergesinde politieke kandidaat 

Deukmejian gesteun. As goewerneur het hy 'n werkgewergesinde CALRB aangestel wat die doelwitte 

van die CALRA verongeluk het. Plaaswerkers het vakbonde as hulpeloos beleef en nie meer as lede 

aangesluit nie. 198 Die interpretasie wat die CALRB aan die 'make whole' -remedie gegee het, 199 

195 

196 

197 

198 

199 

Maralyn Edid Farm Labor Organizing: Trends & Prospects (1994) 82. 

Maralyn Edid Farm Labor Organizing: Trends & Prospects (1994) 52. 

J Craig Jenkins The Politics of Insurgency: The Farm Worker Movement in the 1960's (1985) 158. 

Maralyn Edid Farm Labor Organizing: Trends & Prospects (1994) 52. 

Sien par I 0.6.2 hierbo. 
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bevoordeel plaaswerkers teenoor werknemers en versterk werkgewers se antagonisme. 

Die Wet op Landbou-arbeid200 van Suid-Afrika was ook 'n onderhandelde stuk wetgewing wat 

legitimiteit geniet het. 201 'n Beperking op plaaswerkers se vryheid om te staak het boere se grootste 

vrese bygele. Dieselfde gesindheid bestaan nie teenoor die WAV nie, omdat boere bedreig voel en van 

mening is dat die regering boere nie ter wille is nie .202 'n Persepsie van partydigheid van die KVBA 

verbeter nie die saak nie. 

Die waarde van die vergelykende studie met Kalifornie le daarin dat dit uit die staat se ondervinding 

blyk dat die antwoord vir 'n regverdiger bedeling vir plaaswerkers as kwesbare groep nie slegs 'n wet 

is wat 'regstellend' te werk gaan deur voordele aan plaaswerkers te verleen wat nie vir werkers in antler 

sektore beskikbaar is nie en die skaal teen werkgewers laai nie. 'n Tribunaal wat sydigheid vir werkers 

openbaar is nog minder die antwoord, omdat werkgewers se antagonisme so gekweek word. 

Die aggressie van boere teen maatreels wat plaaswerkers by kollektiewe bedinging bevoordeel kan 

begryp word omdat hulle in 'n kompeterende ekonomiese klimaat moet funksioneer waar 'n staking op 

'n sensitiewe tydstip hulle onderneming kan ru1neer. 'n Eng-omskrewe beperking op die reg om te staak 

gedurende kwesbare tye, 'n onpartydige liggaam wat geskille besleg en die bevordering van 

plaaswerkervakbonde ooreenkomstig IAO-beleid, 203 behoort kollektiewe bedinging in beide Suid-Afrika 

en Kalifornie te bevorder. Die bevordering van vakbonde vir plaaswerkers sal ook in Suid-Afrika die 

voordeel he dat die WBDV in die praktyk afgedwing sal kan word. In die VSA waar 'n groot 

persentasie plaaswerkers steeds weens rasse-diskriminasie uitgesluit is van die FLSA wat minimum 

diensvoorwaardes reel, sal sterk vakbonde die insluiting van alle plaaswerkers by wetgewing met 

betrekking tot minimum diensvoorwaardes kan meebring. 

200 Wet 147 van 1993. 

201 Sien hoofstuk 5 hierbo. 

202 Sien 'Boere se aansien daal by politici' Landbouweekblad ( l Desember 1995). 

203 Sien Konvensie 141 van 1975 en Aanbeveling 149 van 1975 van die IAO wat hieronder bespreek sal word. 
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B. DIE ARBEIDSREGTELIKE POSISIE VAN PLAASWERKERS IN ONTARIO, KANADA 

1. INLEIDING 

Die Kanadese provinsie Ontario is gekies vir 'n regsvergelykende studie aangesien plaaswerkersdaar, soos 

in Suid-Afrika, tot in die l 990's uitgesluit was van feitlik alle arbeidswetgewing1 en soos Suid-Afrikaanse 

plaaswerkers in 1994 by 'n spesiale landbou-arbeidswet ingesluit is. Hier hou die ooreenkoms met Suid

Afrikaanse plaaswerkers egter op, aangesien die Ontario' Agricultural Labour Relations Act' (ALRA)2 net 

tussen 23 Junie 1994 en 10 November 1995 van krag was, toe dit deur 'n nuwe regering herroep is en 

plaaswerkers in Ontario weereens uit alle wetgewing met betrekking tot arbeidsverhoudinge uitgesluit 

was.3 

Die agtergrond van die landbou-situasie in Ontario, die rede vir plaaswerkers se uitsluiting uit 

arbeidswetgewing, faktore wat gelei het tot die totstandkoming van die 'Agricultural Labour Relations 

Act', die aard van die wet en die redes vir die herroeping daarvan sal bespreek word. Aandag sal ook 

gegee word aan die wette wat plaaswerkers uitsluit en die swak arbeidsregtelike posisie wat hulle as gevolg 

daarvan beklee. 'n Saak wat aanhangig gemaak is in die hooggeregshof in Ontario waarin die 

grondwetlikheid van die herroeping van die ALRA betwis word, sal ook bespreek word. Aan die hand 

van die bespreking sal daar gekyk word na ooreenkomste en verskille in die posisie van plaaswerkers in 

Ontario en Suid-Afrika. Daar sal besin word daaroor of plaaswerkers in Suid-Afrika finaal 

diskriminerende uitsluiting uit wetgewing afgeskud het en ofhulle nuutverworwe regte hulle ook deur die 

wetgewer ontneem kan word, soos wel in Ontario gebeur het. 

Voordat daar begin word met 'n bespreking van die arbeidsregtelike posisie van plaaswerkers in Ontario, 

moet daar eers uitgemaak word of federale of provinsiale wette vir arbeidsverhoudinge in die landbou geld. 

Die Kanadese Grondwet4 wat die hoogste gesag in die land is, maak in artikels 91en92 voorsiening vir 

2 

3 

4 

Plaaswerkers in Ontario is in 1966 we! by wetgewing met betrekking tot die vergoeding vir beroepsbeserings 
en siektes ingesluit. (Workers' Compensation Act, R.S.O. 1990, c.W.11) 

'Agricultural Labour Relations Act', 1994, S.O. c.6. 

Die ALRA is deur die 'Labour Relations and Employment Statute Law Amendment Act', 1995, S.O. c. l 
herroep. 

Die grondwet is daargestel deur die 'Constitution Act' 1982, R.S.C., 1990 Ch. 19. 
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die verdeling van wetgewende gesag tussen provinsiale en federale owerhede. Die 'Canada Labour Code' 5 

bepaal dat arbeidsverhoudinge met betrekking tot onder andere verskeping, spoorwee, lugdiens, 

radiostasies en banke binne federale jurisdiksie val. Aangesien die 'Labour Code' swyg oor die landbou, 

kan die afsonderlike state self wetgewing met betrekking tot landbou-arbeid reel. Wette wat 

arbeidsverhoudinge in Ontario reel, bepaal dat die wette van toepassing is op werk wat in Ontario verrig 

word, met uitsluiting van werk in bedrywe wat onder eksklusiewe federale jurisdiksie val.6 Plaaswerkers 

wat in Ontario werk, is dus onderworpe aan provinsiale arbeidswetgewing. 

2. DIE LANDBOUSEKTOR IN ONTARIO 

Ontario het die grootste en mees veelsydige landboubedryf van al die provms1es m Kanada. 

Landbouprodukte soos graan, vrugte, groente, suiwel, eiers en lewende hawe word op groot skaal 

geproduseer. 7 

Dalende indiensneming in die landbousektor wat geleidelik vanaf die 1970's tot die 1990's plaasgevind 

het, weerspieel rasionalisasie en tegnologiese vooruitgang in die boerderybedryf. Plase in Ontario word 

groter en arbeiders minder.8 Boere maak toenemend gebruik van seisoenwerkers wat die werk van 

familielede aanvul gedurende oestye en ander tye van die jaar wanneer ekstra arbeid vereis word.9 Op 

ongeveer die helfte van alle plase word gebruik gemaak van gehuurde arbeid en op die ander plase word 

slegs arbeid van familielede gebruik. Op die meeste plase is daar slegs vyfwerkers in <liens en ongeveer 

43% van gehuurde arbeiders is seisoenwerkers. 10 Tegnologiese vordering het boere in staat gestel om 

groter grondgebied te hanteer en meer produktief te wees met minder arbeid. Insetkoste het egter vanaf 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

R.S.C. 1985, c.L. 2. 

Sien byvoorbeeld artikel 2(2) van die Employment Standards Act R.S.O. 1990 c. E. 14. 

Task Force on Agricultural Labour Relations Towards a new model of agricultural labour relations: terms 
ofreference(Junie 1992) 5-17. 

X Flores Agricultural Organisations and Development Geneve: International Labour Office (1971) 526. 

Beeidigde verklaring van G Brinkman, tweede aanvullende rekord van die applikante in Dunmore et al v 
Attorney General of Ontario, Ontario Court ofJustice (General Division) Hofleerno R.E. 5958/95. (Die saak 
is nog nie afgehandel nie.) 

Task Force on Agricultural Labour Relations Studie I Agriculture - an overview (Junie 1992) 5-22. Die 
swak omstandighede waarin die werkers gewoon en gewerk het, is in 'n verslag van die Kanadese 
Departement van Mannekrag en Immigrasie uiteengesit: The Seasonal Farm Labour Situation in 
Southwestern Ontario (11 Augustus 1973). 
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1980 vinniger toegeneem as die inkomste wat uit plaasprodukte verkry is. Boere in Ontario het in 'n 

koste-prys-knyptang beland as gevolg van verhoogde mededinging wat onder andere meegebring is deur 

vryhandelsooreenkomste11 en die groter koste waaraan boerdery onderwerp is as gevolg van 

verbruikersbeskerming, veiligheids- en gesondheidsmaatreels en skade wat deur besoedeling aan die 

omgewing aangebring is. 12 

3. BUITELANDSE ARBEIDERS 

Gedurende die l 980's en vroee 1990's het boere in Ontario 'n tekort aan geskoolde plaasarbeid ondervind. 

Die groot probleem was om werkers te kry om vir kort periodes gedurende oestyd te werk. Die 'Carribean 

Commonwealth and Mexican Seasonal Agricultural Worker Program' is van stapel gestuur om veral 

seisoenwerkers in vrugte, groente en tabakboerderye tydens oestye aan te vul. Lande wat deelneem aan 

die program is Meksiko, Jamaika, Barbados, die Republiek van Trinidad en Tobago en die Organisasie 

van Oos-Karibbiese State.13 

Vaste lone word vir hierdie buitelandse seisoenwerkers neergele. Werkers wat deelneem aan die program 

word ook deur vergoeding vir beroepsbeserings en siektes gedek. 14 Die verpligtinge van elke party word 

in kontrakte tussen Kanadese werkgewers, buitelandse werkers en hul agente uitgespel en sluit bepalings 

oor gratis goedgekeurde huisvesting, vervoerkostes, lone, (wat nie minder mag wees as die minimumloon 

vir nywerheidswerkers nie ), maaltye, toepaslike aftrekkings en die repatriasie van werkers in. 15 Hierdie 

regulasies is nie van toepassing op binnelandse werkers nie, met die gevolg dat buitelandse werkers in baie 

opsigte in 'n beter posisie as binnelandse werkers verkeer. 

II 

12 

13 

14 

15 

Voorbeelde van sodanige ooreenkomste is die 'North-American Free Trade Agreement'. 

Task Force on Agricultural Labour Relations Studie I Agriculture - an Overview (Junie 1992) 513-515. 

I Andre 'The Genesis and Persistence of the Commonwealth Caribbean Seasonal Agricultural Workers 
Program in Canada' (1990) 28(2) Osgoode Hall Law Journal 244 op 256. 

Worker's Compensation Act R.S.O. 1990, c. WI I. Werkers is egter huiwerig om nie-traumatiese beserings 
te rapporteer uit vrees dat hulle gerepatrieer sal word (I Andre 'The Genesis and Persistence of the 
Commonwealth Caribbean Seasonal Agricultural Workers Program in Canada' (1990) 28(2) Osgoode Hall 
Law Journal 244 op 278). 

K Neilson & I Christie 'The Agricultural Labourer in Canada: A Legal Point of View' (1975) 2 Dalhousie 
Law Journal 330 op 332. 
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4. ARBEIDSWETGEWING WAT PLAASWERKERS UITSLUIT 

Plaaswerkers in Ontario is reeds sedert 1920 uit 'n algemene wet wat minimumlone vir die meeste ander 

werkers in Ontario reel, uitgesluit. 16 Hulle is ook uitgesluit uit die 'Hours of Work and Vacations with Pay 

Act' van 1944. Eers 51 jaar na ander werkers daardeur gedek is, is plaaswerkers ingesluit by wetgewing 

wat vergoeding vir beroepsbeserings en -siektes reel. Plaaswerkers is ook uitgesluit uit belangrike 

gedeeltes van die huidige 'Employment Standards Act', 17 asook die Occupational Health and Safety Act. 18 

Plaaswerkers was nog altyd uitgesluit van arbeidsverhoudinge-wetgewing, 19 behalwe vir 'n periode van 

bietjie meer as 'njaar toe plaaswerkers by die 'Agricultural Labour Relations Act' ingesluit was.20 

5. DIE EFFEK VAN DIE UITSLUITING VAN PLAASWERKERS UIT 

ARBEIDSWETGEWING 

Met die uitsondering van plaaswerkers wat betrokke is by die oes van vrugte, groente en tabak, word geen 

plaaswerker by verpligte loonmaatreels ingesluit nie.21 Plaaswerkers werk gemiddeld 40-50 uur per week, 

wat langer is as die ure van ander werkers in Ontario. 22 Ten spyte hiervan verdien hulle slegs 60% van die 

gemiddelde vergoeding van nywerheidswerkers.23 

Die pos1s1e van plaaswerkers word vererger deur die wydverspreide gebruik van kinderarbeid,24 

substandaard akkommodasie, gebrekkige diensvoordele soos mediese- en aftreefondse en geen betaling 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

Hofstukke vir die applikante in Dunmore et al v Attorney General of Ontario, Hofleemo. R.E.: 5958/95 p 
40. 

R.S.O. 1990, c.E.14. Plaaswerkers is uitgesluit uit die hoofstukke van die wet wat lone, oortydbetaling, 
open bare vakansiedae en betaalde vakansieverlof reel. 

R.S.O. 1990, c.0.1. 

Ontario Labour Relations Act S.O. 1995, c. l, Sch.A. 

S.O. 1994, c.6. 

Task Force on Agricultural Labour Relations Studie 1 'Agriculture - an Overview' (Junie 1992) 5-20. 

Beeidigde verklaring van prof J Fudge, tweede aanvullende rekord van die applikante in Dunmore et al v 
Attorney General of Ontario, Hofleemo. R.E. 5958/95 40. 

I Andre 'The Genesis and Persistence of the Commonwealth Caribbean Seasonal Agricultural Workers 
Program in Canada' (1990) 28(2) Osgoode Hall Law Journal 244 op 276. 

L Wilson 'Child Labour and the Charter' (1995) 6 Windsor Review of Legal and Social Issues 1. 
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vir oortyd ofvakansieverlof nie.25 Plaaswerkers in Ontario is blootgestel aan 'n hoe persentasie beserings 

en siektes wat met hulle werk verbandhou. Swaar fisiese werk, blootstelling aan die elemente, chemiese 

plaagbeheermiddels en gevaarlike plaasmasjinerie is bydraende faktore. Indien na die persentasie 

beserings gekyk word, is plaaswerk in Ontario vergelykbaar met die gevare wat mynwerk inhou en baie 

gevaarliker as konstruksiewerk. 26 

6. RED ES VIR DIE UITSLUITING VAN PLAASWERKERS UIT ARBEIDSWETGEWING 

In Kanada is die landbou meer as net een van die industriee in die land, soos blyk uit die volgende 

aanhaling: 

According to many Canadians and their elected representatives, agriculture represents the very backbone 

of Canadian society, providing food and food security for Canada and harbouring the traditional values of 

this country. For these reasons it should be protected and supported both morally and in financial terms 

by governments and consumers alike.27 

Hierdie siening verklaar tot 'n groot mate waarom landbou in Kanada (en Ontario) as die 'favoured child' 

beskou is en landbouwerkgewers met staatsubsidies bevoordeel is.28 

Ten spyte van groot regeringssubsidies het die landbou in Kanada teen die einde van 1991 in 'n finansiele 

krisis verkeer en groot saarntrekke is deur boere in verskillende dele van Kanada gehou met die boodskap 

aan die regering dat 'something is desperately wrong. ' 29 Hiema is 'n konferensie gehou om die 

moontlikheid van die skepping van 'n nuwe regskategorie, naarnlik landboureg te bespreek, ten einde 

25 

26 

27 

28 

29 

Werkers kan soms tot 15 uur per dag sonder oortydbetaling werk (I Andre 'The Genesis and Persistence of 
the Commonwealth Caribbean Seasonal Agricultural Workers Program in Canada' (1990) 28(2) Osgoode 
Hall Law Journal 244 op 276). 

. 
Hofstukke vir die applikante in Dunmore et al v Attorney General of Ontario, Hofleemo. R.E. 5958195 42. 

D Buckingham & K Norman (reds) Law, Agriculture and the Farm Crisis Saskatoon: Punch (1992) 4. 

D Buckingham & K Norman (reds) Law, Agriculture and the Farm Crisis (1992) 4. 

M Berenson 'Law as Imagination & Inspiration: What time is it now?' in D Buckingham & K Norman (reds) 
Law, Agriculture and the Farm Crisis ( 1992) 21. 
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erkenning aan die spesiale behoeftes van die bedryf te verleen.30 

Die familieplaas, wat 'n sekere leefwyse simboliseer, neem 'n belangrike plek in die Kanadese kultuur in. 

Familieplase word tipies deur 'n familie met behulp van 'n paar werkers (gemiddeld vyf) wat op die plaas 

woon, bedryf.31 Gedurende oestyd word van seisoenarbeiders gebruik gemaak.32 Een van die sterkste 

argumente teen die insluiting van plaaswerkers by arbeidswetgewing is dat vakbondorganisering en 

kollektiewe bedinging nie toepaslik vir die familieplaas is nie.33 Die reg van plaaswerkers om te 

organiseer, kollektiefte beding en te staak sou volgens die siening in botsing kom met die reg van 'n hoer 

om 'n sekere bestaanswyse te handhaaf, omdat stakings die gevaar van ondergang vir die familieplaas sou 

kon inhou. 34 

Plaaswerkers was reeds uitgesluit uit die eerste wet wat arbeidsverhoudinge in Ontario gereel het 

uitgesluit. Die seisoensgebondenheid van die landbou, die gevoeligheid van landbouprodukte vir 

weersomstandighede en die gevoeligheid van boerderybedrywighede vir stakings tydens oestyd is as redes 

aangevoer waarom stakings te veel mag aan werkers in boerderybedrywighede sou toeken, sodat die 

magsewewig versteur sou word. 35 Dit wil voorkom asof die uitsluiting te wyte is aan die navolging van 

die 'National Labour Relations Act' van die VSA wat plaaswerkers uitgesluit het. By aanvaarding van 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

Lesings is oor die lewensvatbaarheid van landboureg, soos die reeds in die VSA ontwikkel het, gelewer. 
Landboureg sluit die volgende in: 
• algemeen geldende wette soos van toepassing op die landbou 
• wette wat tot stand gekom het om die spesifieke probleme van die landbou aan te spreek 
• die regulering van landbou deur die regering. 

Daar word beweer dat 98,5% van alle Ontario-plase deur families bedryf word (Beedigde verklaring van prof 
G Brinkman, tweede aanvullende rekord van die applikante in Dunmore et al v Attorney General of Ontario, 
Hofleerno. 5958/95. 

Dunmore et al v Attorney General of Ontario, Hotleerno. 5958/95. Die werking van die familieplaas word 
as volg beskryf: 

These farms not only are family owned and operated, but also operate with a set of personal and informal 
relationships between home and business and between family members and supplementary workers that is 
unique in modern businesses. On family farms there typically is a strong integration offamily and personal 
life with the farm business. Finally, working relationships with these hired workers are open personal and 
informal, and integrated with the farm family life. 

Dit is ook die rede wat aangevoer is vir die herroeping van die ALRA (Sien 'Media Kit about Bill 7', eerste 
rekord van aansoek,' Tab 3, par 2 in Dunmore et al v Attorney General of Ontario, Hofleerno. R.E. 
5958/95). 

D Beatty Putting the Charter to Work: Designing a Constitutional Labour Code Kingston: McGill-Queen's 
University Press ( 1987) 91. 

Hofstukke vir die applikante in Dunmore et al v Attorney General of Ontario, Hofleemo. R.E. 5958/95. 
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die Wet wat deel vorm van die 'New Deal'-wetgewing in die VSA36 was plaaswerkers (meestal swart) in 

'n swak politieke posisie teenoor boere (meestal wit). Uitsluiting van plaaswerkers in die VSA, waarop 

die Ontario-uitsluiting gebaseer is, het dus nie op beginselgrond berus nie, maar op rasse-diskriminasie 

en die uitkoms van die politieke magspel.37 

7. DIE ARBEIDSREGTELIKE POSISIE VAN PLAASWERKERS IN ANDER KANADESE 

PROVINSIES 

Net een ander Kanadese provinsie, naamlik Alberta, het soos Ontario plaaswerkers uit wetgewing met 

betrekking tot arbeidsverhoudinge uitgesluit. Die landbousektor word nie anders as enige ander sektor in 

ander Kanadese provinsies behandel nie, behalwe in Quebec38 en New Brunswick, wat bepaal dat slegs 

plase waar respektiewelik 'n minimum van drie en vyf werknemers in di ens is, wel aan arbeidswetgewing 

onderworpe is. 39 Selfs al is plaaswerkers by arbeidswetgewing ingesluit, is vakbondlidmaatskap vir 

plaaswerkers in al die Kanadese provinsies baie laag, of dit bestaan glad nie.40 

Die uitsluiting van Ontario-plaaswerkers uit arbeidswetgewing, terwyl hulle in al die ander provinsies wel 

ingesluit is, word geregverdig deur daarop te wys dat die landbousektor in Ontario baie groter en meer 

kompleks is as in die ander provinsies en dat die landboubedryf baie meer arbeidsintensief as in ander 

provinsies is.41 

8. WETGEWING IN ONT ARIO WAT KOLLEKTIEWE BEDINGING REeL 

Ontario was die eerste Kanadese provinsie wat in 1943 'n volwaardige wet wat kollektiewe bedinging reel, 

36 

37 

38 

39 

40 

41 

Sien Marc Linder 'Farm Workers and the Fair Labor Standards Act: Racial Discrimination in the New Deal' 
(1987) 65 Texas Law Review 1335. 

Sien die afdeling A van hierdie hoofstuk oor die posisie van plaaswerkers in Kalifomie. 

Artikel l van die 'Quebec Labour Code.' (Task Force for Agricultural Labour Relations Overview of 
Background Studies 5-2). 

Task Force for Agricultural Labour Relations Overview of Background Studies 5-2. 

Task Force for Agricultural Labour Relations Overview of Background Studies 5-2. 

Hofstukke van die respondent in Dunmore et al v Attorney General of Ontario, Hofleemo. R.E. 5958/98 
35. 
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aanvaar het. Die Wet was geskoei op die 'Wagner'-wet van die VSA42 Die Wet is deur die jare gewysig 

en was minder of meer werker-gerig na gelang van die politiese siening van opeenvolgende regerings.43 

Die 'Ontario Labour Relations Act' word kortliks hieronder bespreek, aangesien groot dele daarvan ook 

deur middel van die ALRA op plaaswerkers van toepassing gemaak is. 

8.1 Die 'Ontario Labour Relations Act' (OLRA)44 

Die doelstellings van die Wet is om kollektiewe bedinging te fasiliteer, om buigsaamheid, 

werknemerbetrokkenheid en produktiwiteit te bevorder, om kommunikasie tussen werkgewer en 

werknemer by die werkplek te bevorder, om erkenning te gee aan die belangrikheid van ekonomiese groei, 

om deelname van werkers by die oplossing van probleme aan te moedig en om spoedige geskilbeslegting 

te bevorder. 45 

8.1.1 Bestek van die OLRA 

Huiswerkers, polisiemanne,onderwysers, brandweermanne, sommige staatsamptenare en persone betrokke 

by tuinbou en landbou word uit die wet uitgesluit. Artikel 2(b) van die Ontario Labour Relations Act lui 

dat die wet ook nie van toepassing is op 'n persoon 'employed in agriculture,46 hunting or trapping' nie. 

In die saak Cuddy Chicks Ltd v Ontario OLRB47 het 'n vakbond aansoek gedoen om as die enigste 

42 

43 

44 

45 

46 

47 

H W Arthurs D Carter J Fudge W H Glasbeek & G Trudeau Labour Law and Industrial Relations in 
Canada Deventer: Kluwer (1993) 45. 

H W Arthurs D Carter J Fudge W H Glasbeek & G Trudeau Labour Law and Industrial Relations in 
Canada (1993) 50. 

S.O. 1995, c.l, Sch. A. 

Artikel 2 van S.O. 1995, c.l, Sch. A. 

Die definisie van 'agriculture' in die woordomskrywingsartikel Jui as volg: 'Agriculture includes farming 
in all its branches, including dairying, beekeeping, aquaculture, the raising of livestock including non
traditional livestock, furbearing animals and poultry, the production, cultivation growing and harvesting of 
agricultural commodities, including eggs, maple products, mushroom and tobacco and any practices 
performed as an integral part ofan agricultural operation.' In U.A. Local 694 v K.M Contractors Ltd (1994) 
95 C.L.L.C. het die OLRB, beslis dat bedrywighede wat 'n integrale dee) van die boerdery uitmaak, ook 
boerderybedrywighede is. 

[1988] OLRB Rep. 468. 
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onderhandelingsagent van 'n groep plaaswerkers geregistreer te word. Die werkgewers het die aansoek 

geopponeer deur aan te voer dat die Raad nie die bevoegdheid het om die vakbond te registreer nie, omdat 

werkers wat deur artikel 2(b) van die 1980 OLRA uitgesluit word, nie binne die Raad se jurisdiksie val 

nie. Die vakbond het aangevoer dat artikel 2(b) in stryd is met artikel 15 van die 'Charter' (die Kanadese 

handves van menseregte ), wat aan elke persoon gelykheid voor die reg waarborg. Die saak het uiteindelik 

gegaan oor die jurisdiksie van die Raad om oor die grondwetlikheid van artikel 2(b) te beslis en nie oor 

die grondwetlikheid van artikel 2(b) self nie.48 

8.1.2 Die 'Labour Relations Board' 

Die 'Labour Relations Board' is 'n administratiewe tribunaal wat verantwoordelik is vir die regulering van 

die verhouding tussen werkgewers en vakbonde. Bevoegdhede van die Raad behels die hantering van 

aansoeke vir die registrasie van vakbonde,49 die beslissing oor oortredings van die Wet50 soos onwettige 

stakings, die vasstelling van bedingingseenhede en werksaamhede met betrekking tot die administrasie 

en interpretasie van die Wet. Die Raad moet ook geskille met betrekking tot onbillike arbeidspraktyke 

aanhoor. 51 Beslissings van die 'Labour Board' is finaal en dit is nie aan howe se hersieningsbevoegdhede 

onderworpe nie.52 

8 .1.3 Kollektiewe bedinging 

Die OLRA verleen die reg tot vryheid van assosiasie53 maar nie die reg om te staak nie. Daar word nie 

wye organiseringsregte aan werkers verleen nie, maar daar rus 'n plig op partye om in goeie trou te 

onderhandel. 54 Vir doeleindes van die sluitingvan 'n kollektiewe ooreenkoms kan 'n 'conciliation officer', 

48 

49 

50 

51 

52 

53 

54 

Vir 'n bespreking van jurisdiksionele aangeleenthede sien J Evans 'Charter Challenges Before 
Administrative Tribunals: A Comment on Cuddy Chicks' (1989) 39 Administrative Law Reports 87 ev. 

Artikel 10. 

Artikel I 00. 

Artikel 110. 

Artikel 116. 

Artikels 5 en 6. 

Artikel 17. 
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later 'n bemiddelaar en ook 'n Versoeningsraad ingestel word om partye byte staan.55 Geslotegeledere

ooreenkomste is toelaatbaar, maar die vakbond kan nie by die werkgewer daarop aandring <lat 'n 

werknemer wat sy vakbondlidmaatskap verloor, afgedank moet word nie.56 

8.1.4 Onbillike arbeidspraktyke 

Onbillike arbeidspraktyke het slegs betrekking op kollektiewe arbeidsverhoudinge. Dit sluit in handelinge 

van 'n werkgewer wat daarop gemik is om 'n vakbond te benadeel, asook onwettige stakings en die 

versuim van die plig tot 'fair representation' wat 'n vakbond teenoor sy lede het.57 

8.1.5 Geskilbeslegting 

Volgens die OLRA moet alle geskille met betrekking tot kollektiewe ooreenkomste deur finale en 

bindende arbitrasie besleg word. 58 Partye kan egter deur ooreenkoms 'n geskil verwys vir 'n versoenings

en bemiddelingsprosedure, waardeur die geskil op inforrnele wyse opgelos kan word.59 

Arbitrasie van belangegeskille is verpligtend in sleutel-industriee en beroepe, maar in ander gevalle kan 

die geskil deur 'n staking of uitsluiting besleg word waar geen kollektiewe ooreenkoms in werking is nie 

en daar aan bepaalde vereistes voldoen is.60 

Die OLRA maak voorsiening daarvoor dat vervangingsarbeiders wat normaalweg nie tydens 'n staking 

gebruik kan word om die werk van stakers te verrig nie, wel gebruik kan word om die volgende te 

voorkom: 

• 'danger to life, health or safety 

55 Artikels 18-21. 

56 Artikel 51. 

57 Sien artikels 70-88. 

58 Artikel 48( 1 ). 

59 Artikel 50. 

60 Artikel 79. 
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• the destruction or serious deterioration of machinery, equipment or premises 

• serious environmental damage' .61 

Die bewoording het 'n sterk ooreenkoms met die definisie van instandhoudingsdienste in die Suid

Afrikaanse Wet op Arbeidsverhoudinge.62 

Geskille met betrekking tot beweerde onregmatige ontslag van vakbondlede word ingevolge die OLRA 

gearbitreer. Die arbiter sal daaroor beslis of die dissiplinering van 'n werknemer wat deur 'n kollektiewe 

ooreenkoms gedek word weens 'just cause' was. Waar die kollektiewe ooreenkoms nie 'n sanksie vir die 

oortreding bevat nie, kan die arbitrer of arbitrasieraad 'n ander straf as ontslag ople.63 In teenstelling 

hiermee moet werknemers wat nie deur kollektiewe ooreenkomste gedek word nie en beweer dat hul 

onbillik ontslaan is, hulle tot die gewone howe wend. 

9. DIE INDIVIDUELE DIENSVERHOUDING 

Die individuele diensverhouding in Ontario, soos in die meeste Kanadese state word gereel deur die 

gemenereg waarvan die basis in die Britse gemenereg le, aangevul deur statute soos die 'Ontario 

Employment Standards Act. ' 64 Daar is geen kodifikasie van reels met betrekking tot ontslag nie. Die 

begrip onbillike arbeidspraktyk in Ontario is soos hierbo aangedui slegs op kollektiewe 

arbeidsverhoudinge van toepassing.65 

Die 'Employment Standards Act' wat die magsposisie van die werkgewer by kontraksluiting temper deur 

onder andere maksimum ure, siekverlof- en vakansieverlof en 'n minimumloon vas te stel, is nie op 

61 

62 

63 

64 

65 

Artikel 73.2 van die OLRA. 

Sien artikel 75 van Wet 66 van 1995. 

Artikel 48(17). 

R.S.O. 1990, c. E.14. In Qubec geld algemene kontraktereg, soos uitgespel in die 'Civil Code' ook vir die 
individuele diensverhouding omdat die dienskontrak slegs as nog 'n tipe kontrak gesien word. 

'Ontario Labour Relations Act' S.O. 1995, c.l, Sch. A., artikels 70-88. 'Unfair practices' sluit in die 
bemoeienis van 'n werkgewer met die sake van 'n vakbond, die bemoeienis van werkgewers met 
werknemers se regte om lid te wees van 'n vakbond, vakbonde se verpligting tot 'fair representation' van 
vakbondlede en die verandering van diensvoorwaardes deur die werkgewer sonder raadpleging van die 
vakbond. 
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plaaswerkers van toepassing nie. Plaaswerkers kan op grond van hofuitsprake66 wat hulle uitsluit, nie 

staatmaak op artikel 15 van die 'Charter' wat gelyke behandeling aan almal voor die reg waarborg nie. 

Die prerogatiewe dienskontrak67 bestaan nog steeds in die landboubedryf in Ontario. 

Die beeindiging van die diensverhouding word deur die gemenereg gereel, wat beteken dat die werkgewer 

of werknemer 'n dienskontrak wat vir 'n onbepaalde periode gesluit is, deur blote kennisgewing kan 

beeindig, tensy daar 'n ooreenkoms tot die teendeel is.68 

Die deel van die 'Employment Standards Act' wat aanwysmgs bevat met betrekking tot 

kennisgewingsperiodes en skeidingspakette, is ook op plaaswerkers van toepassing. 69 In die geval van 

wangedrag of onbekwaamheid aan die kant van die werknemer word dit as 'just cause' vir ontslag voor 

die einde van die kontraktyd beskou, omdat sodanige gedrag 'n verbreking van die kontrak inhou en die 

werkgewer kan die werknemer dan summier afdank. 70 Spesiale aanwysings met betrekking tot tydperke 

van kennisgewing en skeidingspakette bestaan by insolvensie, die sluiting van 'n besigheid en by massa

afdankings. 71 'n Kontrak vir persoonlike <liens (soos in die geval van 'n plaaswerker) sal nie afgedwing 

word nie en 'n hof sal nie 'n (selfs onregmatige) afgedankte werker weer in <liens stel nie.72 So 'n 

werknemer kan wel 'n eis vir skadevergoeding instel.73 

Die billikheidsbeginsel het dus nog nie in Ontario in die individuele arbeidsverhouding neerslag gevind 

66 

67 

68 

69 

70 

71 

72 

73 

Re Ontario Mushroom and Learie (1977), 76 D.L.R. (3d) 431 Cont. Div. Ct. 

Sien hoofstuk 4 par 3. 

H W Arthurs D Carter J Fudge W H Glasbeek & G Trudeau Labour Law and Industrial Relations in 
Canada(1993) 146. 

Artikel 57. R.S.O. 1990, c. E.14. 'n Werknemer wat korter as 1 jaar in <liens was, moet een week 
kennisgewing kry, 'n werknemer wat tussen 1 en 3 jaar <liens het moet 2 weke kennis kry. 

B Grosman & J Martin 'Employment Law in Ontario' Aurora: Canada Law Book (1991) 118 ev. 

R.S.O. 1990, c.E.14, artikels 57 en 58. 

H W Arthurs D Carter J Fudge W H Glasbeek & G Trudeau Labour Law and Industrial Relations in 
Canada (1993) 157. 

H W Arthurs D Carter J Fudge W H Glasbeek & G Trudeau Labour Law and Industrial Relations in 
Canada (1993) 158. Geskille oor die ontslag van vakbondlede word gearbitreer en sodanige werkers kan 
in so 'n geval nie 'n aksie vir skadevergoeding teen hul werkgewer bring nie. 
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nie. 74 Die dienskontrak word tot 'n groot mate soos enige ander kontrak hanteer. Die feit dat die 

individuele arbeidsverhouding aan die gemenereg onderworpe is waar werknemers deur blote 

kennisgewing of selfs summier ontslaan kan word, versterk die saak vir die insluiting van plaaswerkers 

by 'n wet wat kollektiewe bedinging reel. 

10. AANBEVELINGS VAN DIE 'TASK FORCE ON AGRICULTURAL LABOUR 

RELATIONS' 

In 1992 is die 'Task Force on Agricultural Labour Relations' ingestel om die moontlikheid van insluiting 

van plaaswerkers by die OLRA te ondersoek. Op daardie stadium was die regering, (die arbeidersgesinde 

Demokratiese Party), se voorstelle in die verband gemik op die insluiting van werkers op sogenaamde 

fabrieksplase en nie die op familieplase nie.75 Die beoogde insluiting van plaaswerkers by 

arbeidswetgewing wasdeel van grootskaalsearbeidsregtelikehervorming wat deur 'Bill 40' teweeggebring 

is.16 

Die taakmag het in weerwil van die regering se voorstelle aanbeveel dat daar nie gedifferensieer word 

tussen fabrieksplase en familieplase nie, aangesien insette wat die taakmag van landbouwerkgewers 

ontvang het, die onderskeid as arbitrer verwerp het. 77 Beperkte uitbreiding van kollektiewe bedinging 

gebaseer op die produk wat geproduseer word (soos byvoorbeeld hoenderboerdery wat gewoonlik op 

fabrieksgrondslag georganiseer is) is ook as arbitrer verwerp en so ook numeriese drempels (byvoorbeeld 

dat net plase met meer as 5 werknemers ingesluit word), omdat dit sou lei tot gedifferensieerde hantering 

van plase wat in wese op dieselfde beginsels bestuur word. Die taakmag het tot die gevolgtrekking gekom 

74 

75 

76 

77 

Die meeste dienskontrakte bevat 'n stilswyende beding dat redelike kennis by beeindiging van die 
dienskontrak gegee sal word. Wat redelike kennis is, sal athang van wat die ekonomiese situasie op die 
oomblik van kennisgewing is. Hoe groter die probleem sal wees om 'n nuwe werk te kry, hoe !anger moet 
die kennisgewingsperiode wees. (D Rogers 'Ontario Labour Law Reform' (1992) 2 Employment and 
Labour Law Reporter 49. Werknemers in Qubec en Nova Scotia geniet we! statutere beskerming teen 
onbillike ontslag op arbitrere gronde (H W Arthurs D Carter J Fudge W H Glasbeek & G Trudeau Labour 
Law and Industrial Relations in Canada ( 1993) 197). 

Task Force on Agricultural Labour Relations: Towards a New Model of Agricultural Labour Relations: 
Terms of Reference (Junie 1992) A-1. 

Sien in die algemeen Harish C Jain & S Muthuchidambaram Ontario Labour Law Reform: A History and 
Evaluation of Bi/140 Queens University at Kingston: Industrial Relations Centre (1993). 

Task Force on Agricultural Labour Relations: Towards a New Model of Agricultural Labour Relations: 
Terms of Reference (Junie 1992) A-1. 
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<lat die uitsluiting van enige deel van die landbousektor uit arbeidsverhoudinge-wetgewing nie geregverdig 

kon word nie. Daar is egter aanbeveel <lat plaaswerkers nie by die gewone OLRA ingesluit word nie, maar 

dat 'n spesiale arbeidsverhoudinge-wet vir die landbou tot stand kom.78 'n Spesiale wet was volgens die 

taakmag noodsaaklik as gevolg van die 'disastrous consequences' wat 'n werkstopsetting in die landbou 

sou kon he.79 Na die bestudering van die hantering van werkstopsettings in ander Kanadese state en in die 

VSA het die taakmag tot die slotsom gekom <lat werkstopsettings in die landbou ook nie in die gebiede 

bevredigend gereel is nie. 80 

'n Verbod op stakings is aanbeveel en finale aanbod-seleksie is as geskilbeslegtingsmeganismevoorgestel. 

Volgens die taakmag sou die dreigement dat die ander party se aanbod volledig gekies kan word sonder 

iets tussenin, verseker <lat partye self na oplossings soek en redelike aanbiedinge maak, in plaas daarvan 

<lat elke party 'n onredelike eis stel in die hoop <lat die arbiter iets tussenin sal kies. 81 

Die meeste van die voorstelle van die taakmag is deur die regering aanvaar en die 'Agricultural Labour 

Relations Act' 82 (ALRA) is op 29 Junie 1994 deur die parlement goedgekeur. Die ALRA was deel van 

'Bill 40' wat die magsewewig van werkgewers na werknemers verskuifhet, in ooreenstemming met die 

beleid van die nuutverkose 'New Democratic Party' .83 

11. DIE 'AGRICULTURAL LABOUR RELATIONS ACT'84 

Die aanheftot die Wet lui <lat <lit in die openbare belang is om kollektiewe bedingingsregte na werkgewers 

en werknemers in die landbousektor uit te brei. Aangesien landbou en tuinbou sekere unieke 

78 Task Force on Agricultural Labour Relations: Towards a New Model of Agricultural Labour Relations: 
Terms of Reference (Junie 1992) A-1. 

79 Task Force on Agricultural Labour Relations: Towards a New Model of Agricultural Labour Relations: 
Terms of Reference (November 1992) 8. 

80 Task Force on Agricultural Labour Relations: Towards a New Model of Agricultural Labour Relations: 
Terms of Reference (November 1992) 8. 

81 Task Force on Agricultural Labour Relations: Towards a New Model of Agricultural Labour Relations: 
Terms of Reference (November 1992) 5 ev. 

82 S.O. 1994, c.6. 

83 B Burkut & D Gilbert 'Power Shift at the Bargaining Table' (1992) 2 Canadian Corporate Counsel 34. 

84 S.O. 1994, c.6. 
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karaktertrekk:e soos seisoenale produksie, sensitiwiteit vir die klimaat en die bederfbare aard van produkte 

inhou, is <lit volgens die wetgewer noodsaaklik om aaneenlopende prosesse vir die versorging en 

oorlewing van plant- en dierelewe te verseker. 

Die Wet definieer landbou as boerdery in al sy vertakkinge, insluitende melkboerdery, byeboerdery, 

aquakultuur, die teel van lewende hawe, die produksie en oes van landbouprodukte soos eiers, sampioene 

en enige praktyk wat uitgevoer word as integrale deel van boerderybedrywighede. 85 

Die grootste deel van die OLRA is in die ALRA opgeneem. Die belangrikste afwykings van die OLRA 

word hieronder uiteengesit: 

• 'n V akbond sal alleenlik as verteenwoordigend vir seisoenwerkers geregistreer word, indien daar 

geen ander werkers as seisoenwerkers in die bedingingseenheid is nie. 86 

• Die Raad op Arbeidsverhoudinge ('Ontario Labour Relations Board') kan by 'n aanwysings aan 

'n hoer om vakbondverteenwoordigers op die plaas toe te laat, die gesondheids- en 

veiligheidsmaatreels van die werkgewer in aanmerking neem. 87 

• Geen kollektiewe ooreenkoms sal 'n familielid van 'n werkgewer verbied om enige werk vir die 

werkgewer te doen nie, selfs al sou werk deur 'n familielid 'n bepaling van 'n kollektiewe 

ooreenkoms verbreek. 88 

• Geen stakings of uitsluitings word toegelaat nie.89 

• Die Minister kan 'n bemiddelaar aanstel om partye by te staan om 'n kollektiewe ooreenkoms te 

85 

86 

87 

88 

89 

Artikel 1(2) van die ALRA. Die Wet is nie van toepassing op 'n werknemer van 'n munisipaliteit wat in 
tuinbou in diens is nie, ook nie iemand in diens van 'n werkgewer wie se primere besigheid nie Iandbou of 
tuinbou is nie. Plantasie-werkers is ook nie by die wet ingesluit nie. 

Artikel 4 van die ALRA. Oor hierdie aspek bet werkgewers en -nemers in die taakmag lynreg verskil. 
Werknemers was van mening dat seisoenarbeiders toegelaat moes word om saam met ander werkers as dee I 
van dieselfde bedingingseenheid aan kollektiewe bedinging deel te neem. (Task Force on Agricultural 
Labour Relations Towards a new model of agricultural labour relations: Issues and alternatives (November 
1992) 2.). 

Artikel 5 van die ALRA. Die voorbehoud is mi emstige besware van boere met betrekking tot die gevare 
van ongekontroleerde toegang tot plase ingevoeg. 

Hierdie bepaling is klaarblyklik ingevoeg om die familieplaas as instelling te beskerm, sodat familielede nie 
gebind is aan beperkinge wat deur kollektiewe ooreenkomste op hulle arbeidslewering gele word nie. 

Artikels 10, 11 en 12. Die 'disastrous consequences' van 'n staking vir die landbou is die rede vir die 
verbod. Sien Task Force on Agricultural Labour Relations Towards a new model of Agricultural Labour 
Relations: Issues and Alternatives (November 1992) 8. 
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sluit, indien een van die partye so versoek en nadat kennis gegee is van 'n voomeme om kollektief 

te beding. 90 

• Indien bemiddeling nie slaag nie, word tot finale-aanbod-seleksie oorgegaan.91 

• Die 'Agricultural Labour Management Advisory Committee'92 adviseer die Minister met 

betrekking tot die werking van die Wet, die oprigting van informasie-hulpbronne vir persone op 

wie die Wet van toepassing is, sowel as opleidingsprograrnme vir persone in die landbousektor.93 

• Een van die afdelings van die 'Labour Relations Board' staan bekend as die 'Agricultural Labour 

Relations Board' en alleenlik die liggaarn sal bevoegdhede van die Raad met betrekking tot die 

ALRA uitoefen.94 

12. DIE EFFEK VAN DIE ALRA OP ARBEIDSVERHOUDINGE 

Kort na die instelling van die ALRA is die eerste vakbond vir die landbou, naarnlik die United Food and 

Commercial Workers Union (UFCW), in Ontario as die verteenwoordiger van 200 plaaswerkers op die 

plaas 'Highline,' geregistreer. Die sampioenplaas is op fabrieksbeginsels bedryf.95 

Die werksomstandighede van plaaswerkers op Highline was uiters onbevredigend voor registrasie van die 

UFCW. Werkers het slegs 2 vakansiedae per jaar gehad, naarnlik Kersdag en Nuwejaarsdag. Eers nadat 

die bestuur bewus geword het daarvan dat die UFCW die plaaswerkers wou organiseer, het werkers 

oortydbetaling gekry indien hulle meer as 44 uur gewerk het. Werknemers het geen pensioen of 

werksekuriteitgehad nie. Veiligheids- en gesondheidsmaatreels en vergoedingvir werkverwantebeserings 

en siektes is nooit tot bevrediging van werkers gereel nie.96 In Oktober 1995 het die UFCW twee verdere 

90 

91 

92 

93 

94 

95 

96 

Artikel 13. 

Die prosedures vir hierdie metode van arbitrasie word in artikels 15-20 uiteengesit 

Die personeel van die Raad bestaan uit lede van die 'Ontario Labour Relations Board' en gepaste Iandbou
organisasies soos die 'Farm Products Appeals Tribunal'. 

Die doel met die komitee was ook om breer kwessies soos beroepsveiligheid en -gesondheid te bespreek. 

Artikel I 04. 

Beedigde verklaring van M Doyle eerste rekord van die applikante in Dunmore et al v Attorney General of 
Ontario Hotleer no. R.E. 5958/95. 

Beedigde verklaring van M Doyle eerste rekord van die applikante in Dunmore et al v Attorney General of 
Ontario Hofleer no. R.E. 5958/95. 
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aansoeke by die 'Ontario Labour Relations Board' ingedien om werkers van nog 'n sampioen- en 

hoenderplaas te verteenwoordig.97 Dit was die laaste poging wat aangewend is om plaaswerkers te 

organ1seer. 

13. DIE HERROEPING VAN DIE ALRA 

Die huidige regerende party in Ontario, die Progressiewe Konserwatiewe Party, het nie dieselfde 

sentimente met betrekking tot die insluiting van plaasarbeiders by 'n wet op arbeidsverhoudinge gehad nie 

en wysigings aan die OLRA en die 'Employment Standards Act,' asook die herroeping van die ALRA was 

'n belangrike deel van die party se verkiesingsveldtog. Op 4 Oktober 1995 is 'The Labour Relations and 

Employment Statute Law Amendment Act 1995, an act to restore balance and stability to labour relations 

and to promote economic prosperity and to make consequential changes to statutes concerning labour 

relations', bekend as 'Bill 7' deur die nuutverkore Progressiewe Konserwatiewe Regering by die wetgewer 

ingedien. 

'Bill 7' het baie van die omstrede wysigings wat deur middel van 'Bill 40' deur die vorige regering 

teweeggebring is, geskrap of gewysig, sodat die magsbalans weer in die guns van werkgewers sou wees. 

Een van die meer ingrypende wysigings was dat werkgewers weer vervangingsarbeid tydens 'n staking 

kon gebruik.98 Een van die doelstellings van 'Bill 7' was om die ALRA te herroep. Die wetsontwerp het 

ook bepaal dat kollektiewe ooreenkomste wat aangegaan is onder die ALRA by herroeping nie meer geldig 

sou wees nie. Vakbonde wat tydens die bestaan van die Wet geregistreer is, sou registrasieregte verloor. 

Die Minister van Arbeid het by die bekendstelling van die Wetsontwerp as rede vir die herroeping van die 

ALRA aangevoer dat 'there is no place for unionization of the family farm.' 99 'Bill 7' is as die 'Labour 

Relations and Employment Statute Law Amendment Act,' (LRELSAA)100 aanvaar en die ALRA is 

herroep. Plaaswerkers was nou weer uit enige wetgewing met betrekking tot arbeidsverhoudinge 

97 

98 

99 

100 

Beedigde verklaring van M Doyle eerste rekord van die applikante in Dunmore et al v Attorney General of 
Ontario Hofleer no. R.E. 5958/95. 

Vir 'n bespreking van die wysigings wat deur die wetsontwerp aangebring is, sien W Gale 'Bill 7 - Sweeping 
Changes to Ontario Labour Legislation' (1995) 5 (6) The Employment Bulletin I-2. 

'Media Kit re Bill 7' eerste rekord van die applikante in Dunmore et al v Attorney General of Ontario, 
Hofleerno. 5958/98 46 en 48. 

S.O. 1995 c. l. 
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uitgesluit, aangesien hulle steeds uitgesluit was van die' Ontario Labour Relations Act' .101 Wydverspreide 

stakings is in reaksie op 'Bill 7' deur vakbondbewegings in Ontario georganiseer. Die stakings was bekend 

as 'Days of Protest' .102 

14. GRONDWETLIKE IMPLIKASIES VAN DIE HERROEPING VAN DIE ALRA 

In reaksie op die herroeping van die ALRA is 'n aansoek deur Dunmore en antler plaaswerkers in hul eie 

hoedanigheid sowel as namens die 'United Food and Commercial Workers International Union' in die 

'Ontario Court of Justice' gebring. Die applikante het die hof versoek om te bevind dat die uitsluiting van 

plaaswerkers uit arbeidswetgewing in Ontario inbreuk maak op hul reg op vryheid van assossiasie wat in 

die Kanadese 'Charter of Rights and Freedoms' van 1982 gewaarborg word. 103 Die applikante versoek 

dat artikels in die LRESLAA wat die ALRA herroep, nietig verklaar word in ooreenstemming met die hof 

se bevoegdheid ingevolge artikel 52 van die 'Constitution Act' wat bepaal dat die grondwet die hoogste 

reg in die land is en dat enige wet wat daarmee in stryd is geen regskrag het nie. 104 'n Tweede argument 

is dat plaaswerkers benadeel word deur die herroeping van die ALRA, omdat hulle nou weer uitgesluit is 

van arbeidsverhoudinge-wetgewing. Die gevolg is dat plaaswerkers nie gelyke behandeling voor die reg 

geniet nie, wat in stryd is met artikel 15, die sogenaamde 'equality clause', in die 'Charter'. 

14.1 Howe se bevoegdheid om wetgewing in stryd met die grondwet nietig te verklaar 

Die applikante in die Dunmore-saak, wat nog nie beslis is nie, voer in hofstukke aan <lat die 'Charter' 'n 

'aktivistiese' dokument is en dat die rol van die howe daardeur verander is deurdat howe nou die 

IOI 

102 

103 

104 

Artikel 3 van die LRA. 

J Sommers "'Days of Protest" Decisions and Employers' Pre-emptive rights' (1997) 7 (I) Employment and 
Labour Law Reporter 1-2. 

In Ontario word menseregte op beide federale en provinsiale vlak beskerm deur die Canadian Charter of 
Rights and Freedoms (Deel 1 van die Constitution Act, 1982, R.S.C., 1990, Ch. 19), en die Ontario Human 
Rights Code R.S.O. 1990, Ch. 19. Die 'Charter' beskerm individue primer teen handelinge van die regering. 
Die 'Code' beskerm individue teen diskriminering deur ander persone ( onder andere werkgewers) en is slegs 
van krag in Ontario. (Sien A Bouland C Nakatsu & J O'Reilly The 1996 Annotated Ontario Human Rights 
Code Ontario: Carswell (1995) 1-2. 

Die 'Supreme Court of Canada' het in P.S.A.C. v The Queen in Respect of Canada (1987), 87 C.L.L.C. 14, 
022; [1987] 1 S.C.R. 424 egter beslis dat die Kanadese 'Human Rights Code' nie die vryheid om kollektief 
te beding ofte staak, beskerm nie. 
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bevoegdheid het om wetgewing in stryd met die 'Charter' ongeldig te verklaar. 105 Skriftelike argumente 

teen hierdie beskouing, wat deur die respondente gebring is, lui dat, behalwe waar persone se grondwetlike 

regte aangetas word, wat volgens die respondente nie bier die geval is nie, is howe nie bevoeg om 

wetgewing ongeldig te verklaar nie omdat, ' [ m ]uch economic and social policy making is simply beyond 

the institutional competence of the courts. Their role is to protect against incursions on fundamental 

values, not to second guess policy decisions.' 106 

Die applikante beweer egter dat die 'Charter' die uitdrukking van die hoogste wil van die gemeenskap is107 

en dat die howe nie net meer geskilbeslegtingsforums is nie, maar 'n 'significant social institution with 

an important constitutional role which participates along with other institutions in shaping the life of its 

community.' 108 

14.2 Inbreuk op plaaswerkers se reg op vryheid van assosiasie 

Die applikante in die Dunmore-saak voer aan dat plaaswerkers in Ontario se reg op vryheid van assosiasie 

wat in artikel 2(d) van die 'Charter' gewaarborg word, deur die herroeping van die ALRA en hulle 

uitsluiting uit die OLRA aangetas word. Volgens die argument, maak die reg om te organiseer en 

kollektief te beding 'n intrinsieke deel van die reg op vryheid van assosiasie uit. Sonder insluiting by 

105 

106 

107 

108 

Die siening is in ooreenstemming met die van Regter McLachlin: 
Before the Charter, Parliament and the Legislatures were free to limit individual rights and 
freedoms as they thought fit, subject only to the check of tradition and public opinion, and the basic 
requirement that the legislation was within an area of competence under the British North America 
Act. The Charter took away that freedom. It became the supreme guarantee of individual rights 
and freedoms'. 

(B McLachlin 'The Charter: A new Role for the Judiciary' (1991) 29 Alta L.R. 540-541 soos aangehaal in 
hofstukke vir die applikante in Dunmore et al v Attorney General of Ontario Hofleerno 5958/95 p 14. 

Hofstukke vir die respondent in Dunmore et al v Attorney-General of Ontario, Hofleerno. 5958/95. 

Die uitspraak in Refre Manitoba Language Rights [1985] S.C.R. 721 op 745 word aangehaal om die 
standpunt te bevestig: 

The constitution ofa country is a statement of the will of the people to be governed in accordance 
with certain principles held as fundamental and certain prescriptions restrictive of the powers of the 
legislatures and government. It is, as section 52 of the Constitution Act, 1982 declares, the 
'supreme law' of the nation, unalterable by the normal legislative process and unsuffering of the 
laws inconsistent with it. 

Beauregardv Canada [1986] 2 S.C.R. 56 op 69. Dit is ook die standpuntvan D Beatty Putting the Charter 
to Work: Designing a Constitutional Labour Code ( 1987) 89-91, spesifiek met betrekking tot die regte aan 
plaaswerkers wat deur die howe ontwikkel kan word om beskerming van plaaswerkers ooreenkomstig die 
'Charter' te verleen. 
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wetgewing met betrekking tot kollektiewe bedinging is die reg op vryheid van assosiasie volgens die 

applikante van weinig praktiese waarde. 109 

Die applikante wys daarop dat die bevoegdheid om vakbonde te stig en daarby aan te sluit deur 

internasionale arbeidstandaarde bevorder word. Kanada het egter nie Konvensie 11 van 1921 van die IAO 

wat aan plaaswerkers dieself de regte met betrekking tot vryheid van assosasie as aan ander werkers gee, 

geratifiseer nie. Dit is deels te wyte aan die feit dat beide Ontario en Alberta in gebreke gebly het om 

sodanige regte aan plaaswerkers toe te ken dat die federale regering nie die genoemde Konvensie 11 kon 

ratifiseer nie. 110 

Kanadahet wel die Verenigde Nasies se 'International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights' 

en die 'U.N. International Covenant on Civil and Practical Rights', onderteken nadat al die provinsies 

onderneem het om die konvensies in hul verskeie jurisdiksies te implementeer. 111 Kanada het ook IAO

konvensie No 87 met betrekking tot vryheid van assosiasie en die beskerming van die reg om te organiseer, 

geratifiseer. 112 

In die lig van die vooraf gaande beweer die applikante dat die uitsluiting van plaaswerkers uit wetgewing 

met betrekking tot kollektiewe bedinging onkonstitusioneel is, aangesien die doel met die herroeping van 

die ALRA was om vakbond-organisasie in die landbou te verbied. Vakbondorganisering is beskou as 

'incompatible with the unique characteristics of that sector' .113 

Die applikante voer verder aan dat insluiting by wetgewing met betrekking tot arbeidsverhoudinge juis vir 

plaaswerkers noodsaaklik is omdat baie van hulle op die werkgewer se perseel woon. Sonder 'n reg om 

109 

llO 

111 

112 

113 

Hofstukke vir die applikante in Dunmore et al v Attorney General of Ontario, Hofleerno. R.E. 5958/95 19 
ev. 

Hofstukke vir die applikante in Dunmore et al v Attorney General of Ontario, Hofleerno. R.E. 5958/95 23 
ev. 

Hofstukke vir die applikante in Dunmore et al v Attorney General of Ontario, Hofleerno. R.E. 5958/95 p 
24. 

Hofstukke vir die applikante in Dunmore et al v Attorney-General of Ontario, Hofleerno. R.E. 5958/95 p 
25. 

Hofstukke vir die applikante in Dunmore et al v Attorney-General of Ontario, Hofleerno. R.E. 5958/95 p 
25. Brief van Elizabeth Witmer (Minister van Landbou) aan Mike Doyle (sekretaris van die UFCW) op 17 
Januarie 1996. 
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die werkgewer se perseel te betree, wat aanvullend is tot die reg om te organiseer, sal vakbonde enmme 

probleme he om plaaswerkers te organiseer. Grondeienaars in Ontario het die eksklusiewe reg om te 

besluit wie op hul eiendom toegelaat word indien daar nie 'n statutere uitsondering in die verband bestaan 

nie.114 

Deur die uitsluiting van plaaswerkers uit arbeidswetgewing, word hulle blootgestel aan ontslag weens 

vakbondaktiwiteite, en hulle kan deur hul werkgewer aangespreek word vir verliese as gevolg van 

betooglinievorming.115 Die gebrek aan beskerming vir plaaswerkers lei daartoe dat hulle nie die reg om 

te assosieer en kollektief te beding ten volle kan uitoefen en geniet nie. 

Die respondent in die Dunmore-saak steun op sake waarin die Kanadese howe nie bereid was om sover 

te gaan as om te bevind dat die reg op vryheid van assosiasie wat deur artikel 2(d) van die 'Charter' 

gewaarborg word die reg om te staak of die reg om kollektief te beding, insluit nie. 116 Die uitsprake berus 

daarop <lat artikel 2( d) slegs die individu se reg om te assosieer beskerm en nie 'n vereniging se 

bevoegdheid om aan 'n sekere aktiwiteit dee! te neem nie. 

Indien die hof wat die Dunmore-saak sal verhoor, laasgenoemde uitsprake volg, sal die uitsluiting van 

plaaswerkers uit arbeidswetgewing nie as onkonstitusioneel beskou word nie. 

14.3 Inbreuk op plaaswerkers se reg op gelyke behandeling voor die reg 

Die applikante in Dunmore et al v Attorney-General of Ontario117 het voer aan <lat die uitsluiting van 

plaaswerkers in Ontario uit arbeidswetgewing ook inbreuk maak op die reg van plaaswerkers op gelyke 

beskerming en voordele voor die reg soos deur artikel 15(1) van die 'Charter' gewaarborg word. 

114 

115 

116 

117 

Cadillac Fairview Corp. v R.WD.S.U. (1989), 64 D.L.R. (4th) 267 (Ont. C.A.). Die ALRA het aan 
vakbondverteenwoordigers 'n beperkte reg verleen om plase te betree. 

Hofstukke vir die applikante in Dunmore et al v Attorney General of Ontario, Hotleerno. R.E.: 5958/95. 

Professional Institute of the Public Service a/Canada v Northwest Territories (Commissioner), [1990] 2 
S.C.R. 367, op 402-403; Re Public Service Employee Relations Act, [1987] I S.C.R. 313 op 408. 

Dunmore et al v Attorney General of Ontario, Hofleerno. 5958/95. 
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Artikel 15 lui as volg: 

(1) Every individual is equal before and under the law and has the right to the equal protection and 

benefit of the law without discrimination and, in particular, without discrimination based on race, 

national or ethnic origin, colour, religion, sex, age or marital or physical disability. 

(2) Subsection (1) does not preclude any law, program or activity that has as its object the amelioration 

of conditions of disadvantagedindividualsor groups including those that are disadvantaged because 

ofrace, national or ethnic origin, colour, religion, sex, age or mental or physical disability. 

Die hooggeregshofhet in die verlede al beslis dat ten einde met 'n eis om gelyke regte onder artikel 15 van 

die grondwet te slaag, moet die eiser aantoon dat die wet waarteen kapsie gemaak word tussen persone 

differensieer op grond van 'n eienskap wat deur die grondwet in artikel 15 as basis vir differensiering 

verbied word, of 'n eienskap soortgelyk aan die wat in artikel 15 van die Wet genoem word. 118 

Die argument van die applikante is dat plaaswerkers as 'n klas van gelyke regte weerhou wordjuis omdat 

hulle plaaswerkers is. Plaaswerkers se menswaardigheid word ook volgens applikante aangetas deur die 

weerhouding van die vryheid van assosiasie en die beskerming van die reg om te organiseer en dit bevestig 

die tweede klas-status van die groep kwesbare werkers. 119 

Die vraag is of plaaswerkers 'n klas persone soortgelyk aan die klasse genoem in artikel 15 is. 120 Die 

ondergenoemde kriteria is al deur die hooggeregshof van Kanada neergele vir klasse van persone wat 

soortgelyk is aan die klasse wat in artikel 15 benoem is: 

• kwesbaarheid vir politieke en sosiale vooroordeel1 21 

118 

119 

120 

121 

R v Swain [1991] 1 S.C.R. 933 op 992. Sien ook 'n bespreking van hofuitsprake oor hierdie aspek in L 
Wilson 'Child Labour and the Charter' (1995) 6 Windsor Rev. Legal and Social 16. 

Tweede beeidigde verklaring van prof. Fudge par. 123 van die hofstukke in Dunmore et al v Attorney 
General of Ontario, Hofleemo. 5958/95. 

R v Turpin [1989] 1 S.C.R. 1296. 

R v Turpin [ 1989] l S.C.R. 1296. 
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• afwesigheid van politieke mag122 

• sosiale en ekonomiese agterstand123 

• verandering van status baie moeilik en gepaardgaande met groot koste 

• konsensus onder amptelike liggame in die gemeenskap dat die groep wat benadeel word, beskerm 

moet word. 124 

Indien daar na hierdie kriteria gekyk word, is dit duidelik dat plaaswerkers as 'n groep of klas persone aan 

die meeste van bogenoemde maatstawwe beantwoord. 125 Plaaswerkers was histories aan deurlopende 

sosiale, ekonomiese en politieke benadeling onderworpe, hulle status is moeilik veranderbaar omdat hulle 

'n laaggeskoolde groep is en daar is konsensus in Kanada en die intemasionale gemeenskap dat 

plaaswerkers beskerming verdien. 126 

Swak sosio-ekonomiese omstandighede van plaaswerkers, die feit dat hulle 40-50 uur per week werk, 

gemiddeld slegs 60% van die loon van ander werkers in Ontario verdien, substandaardbehuising moet 

aanvaar en dat hulle die slag offers van 'n hoe ongevalsyfer is 127 het vol gens die applikante in die Dunmore

saak daartoe gelei dat plaaswerkers ingevolge artikel 15 van die Kanadese 'Charter' as 'n homo gene groep 

beskou kan word. 

Die respondente beweer dat plaaswerkers nie 'n homogene groep is nie, omdat die kriteria wat in artikel 

15 van die 'Charter' genoem word op persoonlike hoedanighede gebaseer is en 'n beroepskategorie soos 

plaaswerkers nie as 'n soortgelyke groep beskou kan word nie. Die uitsluiting van plaaswerkers uit 

wetgewing met betrekking tot arbeidsverhoudinge is volgens die siening geldig, omdat die uitsluiting 

gebaseer is op beroepstatus en die omstandighede van die tipe werk wat verrig word. Die hooggeregshof 

122 

123 

124 

125 

126 

127 

AndrewsvLawSociety(B.C.), [1989] 1S.C.R.143 op 151en195. 

R v Turpin 1296 op 1333. 

Egan v Canada [1995] 2 S.C.R. 513. 

K Neilson & I Christie 'The Agricultural Labourer in Canada: A Legal Point of View' (1975) 2 Dalhousie 
Law Journal 330-368. 

Hofstukke van die applikante in Dunmore et al v Attorney General of Ontario, Hofleemo. R.E. 5958/95 p 
39. 

Plaaswerk in Ontario kan vergelyk word met die gevare verbonde aan mynwerk en dit is selfs baie 
gevaarliker as konstruksiewerk. Hierdie omstandighede maak dit des te meer onbegryplik dat plaaswerkers 
uitgesluit is van die 'Occupational Health and Safety Act', R.S.O. 1990, c.0.1. 
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van Kanada het in die verlede al bevind dat 'n beroepskategorie nie as 'n homogene groep vir doeleindes 

van artikel 15 beskou kan word nie en dat sodanige groepe nie kan staatmaak op die gelykheidsregte in 

artikel 15 van die 'Charter' nie. 128 

15. ARGUMENTETENGUNSTEVANPLAASWERKERSSE VOLGEHOUE UITSLUITING 

UIT WETGEWING MET BETREKKING TOT ARBEIDSVERHOUDINGE 

Die Prokureur-generaal van Ontario se standpunt in Dunmore et al ten opsigte van die uitsluiting van 

plaaswerkers uit wetgewing met betrekking tot arbeidsverhoudinge kan as volg opgesom word: 129 

• Die grondwet ('charter') plaas nie verpligtinge op regerings (van Kanadese provinsies) om positief 

op te tree, soos byvoorbeeld om 'n wet soos die ALRA op die wetboek te plaas nie. Die hof kan 

dus nie uitspraak lewer oor die grondwetlikheid van die herroeping van die ALRA nie. 

• Die fokus van grondwetlike ondersoek behoort artikel 3(b) en 3(c) van die LRA wat persone 

'employed in agriculture hunting or trapping' uitsluit te wees en nie die herroeping van die ALRA 

me. 

• Die uitsluiting van plaaswerkers uit die OLRA is in elk geval geldig omdat die uitsluiting gebaseer 

is op beroepstatus en omstandighede van die tipe werk wat verrig word. Plaaswerkers is nie 'n 

homogene groep nie en kan dus nie staat maak op die gelykheidsregte wat in artikel 15 van die 

grondwet vervat is nie. Die klasse persone wat in artikel 15(2) van die grondwet genoem word, is 

gebaseer om persoonlike hoedanighede en 'n beroepskategorie kan nie as soortgelyk aan die groepe 

beskou word nie. 

• Die reg op vryheid van assosiasie wat in die grondwet gewaarborg word, is 'n individuele reg en 

nie 'n kollektiewe reg nie. Die reg waarborg nie die reg om deel te neem aan 'n spesifieke 

aktiwiteit nie en sluit nie die reg tot kollektiewe bedinging in nie. 

• Daar is geen verbod in die OLRA wat plaaswerkers weerhou daarvan om vrylik te assosieer nie. 

Die moontlike negatiewe reaksie van werkgewers op plaaswerkers wat hul vryheid van assosiasie 

beoefen, val buite die trefwydte van beskerming wat die 'Charter' kragtens artikel 32 bied, 

aangesien dit beperk is tot optrede van die regering. 

128 

129 

Reference Re Validity of Sections 32 and 34 of the Worker's Compensation Act, [1989] 1 S.C.R. 766, 56 
D.L.R. (4th) 765. 

Hofstukke vir die respondent in Dunmore et al v Attorney General of Ontario, Hofleemo. 5958/95 44. 
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• Die uitsluiting van plaaswerkers onder artikel l kan geregverdig word op 'n beleidsbasis weens die 

unieke karaktertrekke van landbouproduksie en die onversoenbaarheid van formele 

arbeidsverhoudinge met die familieplaas wat die oorheersende produksie-eenheid in Ontario is, 

asook die ekonomiese kwesbaarheid van die Ontario-landbousektor. Artikel 1 van die Kanadese 

grondwet laat beperkings op fundamentele regte toe indien die wetgewer se beleid 'can be 

demonstrably justified in a society which organizes its social structure on principles of freedom and 

democracy.' 

Die hof se beslissing in 'Dunmore et al v Attorney-General of Ontario' sal 'n waterskeiding vir 

plaaswerkers in Ontario wees. Nie net is dit van belang op arbeidsterrein nie, maar ook vir die sosio

ekonomiese posisie en menswaardigheid van plaaswerkers. Indien die hof bevind dat die uitsluiting van 

plaaswerkers in Ontario uit arbeidsverhoudinge-wetgewing geen inbreuk maak op plaaswerkers se 

grondwetlike regte maak nie, of andersins weens spesiale omstandighede op plase ooreenkomstig artikel 

1 van die Kanadese 'Charter' geregverdig kan word, 130 sal daar weinig geleentheid vir plaaswerkers wees 

om hulle swak sosio-ekonomiese omstandighede te verander, aangesien hulle dan geen grond sal he vir 

argumentering dat hulle ook by ander arbeidswetgewing ingesluit behoort te word nie. 

16. 'N VERGEL YKING VAN DIE ARBEIDSREGTELIKEPOSISIE VAN PLAASWERKERS 

IN SUID-AFRIKA MET DIE POSISIE VAN PLAASWERKERS IN ONTARIO 

In Suid-Afrika en Ontario was plaaswerkers tot in die 1990's uit feitlik alle arbeidswetgewing uitgesluit. 

Suid-Afrikaanse werkers is sedert die begin van die negentigerjare geleidelik by alle arbeidswetgewing 

ingesluit sodat hulle reeds in 1997 in dieselfde posisie as ander werkers was. 131 

Plaaswerkers in Ontario was vir 'n kort tydperk ingesluit by die ALRA wat die reg om te organiseer en 

kollektief te beding aan plaaswerkers gewaarborg het, maar die reg om te staak uitgesluit het. 132 Na slegs 

130 

131 

132 

Die uitsluiting van plaaswerkers sal 'demonstrably justifiable in a free and democratic society' moet wees. 
(Artikel 1 van die 'Canada Charter of Rights and Freedoms' 1982, R.S.C., 1990, ch 19.) 

Plaaswerkers is ingesluit by die nuwe Wet op Basiese Diensvoorwaardes No 75 van 1977 wat ook 
loonreelende maatreels bevat, die Wet op Werkloosheidsversekering No 30 van 1966, die Wet op 
Vergoeding vir Beroepsbeserings en Siektes No 130 van 1993, Die Wet op Beroepsgesondheid en Veiligheid 
No 85 van 1993 en die Wet op Arbeidsverhoudinge No 66 van 1995. 

Artikel IO van die ALRA S.O. 1994, c.6. 
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'n periode van bietjie meer as 'njaar is die ALRA deur 'n nuwe regering herroep. 133 Tans is plaaswerkers 

in Ontario by geen arbeidswetgewing behalwe vergoeding vir beroepsbeserings en -siektes ingesluit nie. 

In vergelyking met plaaswerkers in Suid-Afrika, het hul ewekniee in Ontario 'n groot agterstand. Die 

posisie van plaaswerkers in Ontario het verswak, aangesien hulle kortstondig deur middel van die ALRA 

ook die vryheid van assosiasie en die beskerming van die reg om te organiseer en kollektief te beding 

geniet het. 'n Nuwe politieke party wat werkgewersgesind is, die Progressiewe Konserwatiewe Party het 

die wetgewing herroep en plaaswerkers in Ontario is nou waar plaaswerkers in Suid-Afrika aan die begin 

van die negentigerjare was, voordat hulle by arbeidswetgewing ingesluit is. 

Die verbasende is dat plaaswerkers in Ontario wat by wetgewing wat kollektiewe bedinging reel ingesluit 

was, weer deur die herroeping van die Wet uitgesluit is, in weerwil van 'n 'Charter of Rights and 

Freedoms' watjuis gemik is op die beskerming van minderheidsgroepe. Kan dieselfde lot plaaswerkers 

in Suid-Afrika tref, naamlik dat hulle deur 'n regerende party met 'n ander politieke agenda as die huidige 

uit arbeidswetgewing uitgesluit word ten spyte van 'n handves vir menseregte? 

Artikel 1 van die Kanadese 'Charter' 134 lui dat regte gewaarborg word 'subject only to such reasonable 

limits prescribed by law as can be demonstrably justified in a free and democratic society'. Die 

voorwaardes vir beperkings op regte in die Suid-Afrikaanse grondwet word breedvoeriger omskryf as in 

die Kanadese, naamlik dat die maatstawwe die moet wees van 'n oop en demokratiese samelewing 

gebaseer op menswaardigheid, gelykheid en vryheid met in agneming van die aard van die reg, die 

belangrikheid van die doel van die beperking, die aard en omvang van die beperking, die verband tussen 

die beperking en die doel daarvan en 'n minder beperkende wyse om die doel te bereik.135 

Die Suid-Afrikaanse handves vir menseregte wat die begrip demokratiese samelewing omskryf en die 

faktore benoem wat in aanmerking geneem moet word by die beperking, gee duideliker omskrewe riglyne 

aan 'n hof wat moet beslis oor die grondwetlikheid van 'n beperking op regte, in teenstelling met die 

Kanadese 'Charter' wat nie gedetailleerde riglyne gee nie. Die Kanadese 'Charter' se beknopte riglyne 

133 

134 

135 

Die 'Progressive Conservative Party'. 

'Canada Charter of Rights and Freedoms' 1982, R.S.C., 1990, ch.19. 

Artikel 36 van Wet 108 van 1996. 
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is egter noukeuriger omskryf in die Kanadese sake R v Oakes en R v Keegstra. IJ
6 Die riglyne neergele in 

die twee sake bepaal dat beperkings op fundamentele regte as 'reasonable limits' beskou sal word slegs 

indien: 

(g) 'the legislation's objective is "pressing and substantial" and so sufficiently important to warrant 

overriding a constitutionally protected right or freedom; and 

(h) the means chosen to achieve the objective are proportional to the objective sought'. 

Die beginsel van proporsionaliteit wat in (b) genoem word, impliseer 'n afweging van belange wat in die 

Suid-Afrikaanse saak S v Makwanyane and Another137 as vereiste gestel is vir 'n beperking op 

fundamentele regte. By die oorweging van die belangrikheid van die doel van die beperking in 'n oop en 

demokratiese samelewing wat in beide Suid-Afrika en Ontario in aanmerking geneem moet word by die 

afweging van belange, kan daar verskille wees met betrekking tot watter belange voorrang sal geniet. 138 

In Ontario geniet die regte van plaaswerkers op die oomblik nie dieselfde beskerming as in Suid-Afrika 

nie, omdat die vryheid van boere om 'n sekere leefwyse, beliggaam in die familieplaas na te volg, van 

groter belang as die beskerming van kollektiewe bedinging vir plaaswerkers geag word. 139 Afhangende 

van die interpretasie van die beperkingsklousule, kan die uitsluiting van plaaswerkers in Ontario steeds 

in ooreenstemming met die Kanadese grondwet wees en is dit moontlik dat die hof in die Dunmore-saak 

so sal beslis. Dit is ook moontlik dat die hof sal bevind dat daar gebruik gemaak kan word van minder 

beperkende maatreels om die vryheid om die familieplaasleefwyse voort te sit. Dit is moontlik nie nodig 

dat plaaswerkers heeltemal uit 'n wet op arbeidsverhoudinge gesluit hoefte word om die familieplaas te 

136 

137 

138 

139 

[1986] 1S.C.R.103 op 138-140 en [1990] 3 S.C.R. 697 op 734-738. 

1995(6) BCLR 665 (KH). In die saak bet die hof verklaar dat om te bepaal of 'n beperking redelik en 
noodsaaklik in 'n demokratiese samelewing is (volgens die interim-grondwet) moet daar 'n afweging van 
belange plaasvind en uiteindelik sal 'n beslissing gebaseerwees op proporsionaliteit. Daar is nie 'n absolute 
standaard nie, daar sal na die feite van elke afsonderlike geval gekyk moet word. Die hof spel kriteria uit 
wat in die afwegingsproses in aanmerking geneem moet word. Die kriteria stem ooreen met die wat in die 
finale grondwet (Wet 108 van 1996) opgeneem is. 

MP Golding 'Principled decision-making and the Supreme Court' 1963 Columbia LR 35 48049 stel dit as 
volg: 

[C]onstitutional interpretation does not occur in a vacuum. By this I do not simply mean that judges bring 
with them a personal set of values, or that the determination of constitutional or other questions frequently 
reflects a 'choice of values', ... rather, that affirmation of various values [is] written into the Constitution ... 
The Court, then, cannot avoid taking those values into account in constitutional adjudication. (Aangehaal deur 
G. Carpenter 'The importance of the limitation clause in the South African Constitution of 1996' in G 
Carpenter (red) Focus on the Bill of Rights Pretoria: Unisa (1996) 105). 

Argumente ten gunste van die familieplaas herinner aan argumente van landbouwerkgewers in Suid-Afrika 
teen die insluiting van plaaswerkers by arbeidswetgewing. Die argumente bet dikwels gedraai om die 
'spesiale verhouding' tussen werkgewer en werknemer. (Sien hoofstuk 2). 
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bewaar nie. 140 Plaaswerkers in Ontario se reg om te staak kan onder sekere omstandighede beperk word 

terwyl hulle tog by arbeidswetgewing ingesluit word en vryheid van assosiasie en beskerming van die reg 

om te organiseer geniet en nie by kollektiewe bedingingsmeganismes uitgesluit word nie. 

17. SLOT 

Ondanks die eiesoortigheid van boerderybedrywighede en die kwesbaarheid daarvan is plaaswerkers in 

Suid-Afrika sonder uitsondering by arbeidswetgewing ingesluit. Terwyl Ontario 'n 'kombers-uitsluiting' 

van plaaswerkers uit arbeidswetgewing het, het Suid-Afrika 'n 'kombers-insluiting' wat moontlik gesien 

kan word as teenreaksie op 'n geskiedenis van vertrapping van die menseregte van plaaswerkers. 141 Beide 

Ontario en Suid-Afrika sal moontlik nader aan 'n werkbare oplossing kom indien slegs die reg om te staak 

beperk word vir werklike kwesbare boerderye en ook net gedurende krisis-tye, soos oestyd. 

Indien die hof in die Dunmore-saak beslis dat 'n beperking op die grondwetlike regte van plaaswerkers 

redelik en regverdigbaar is, 142 beteken dit nie dat die konstitusionele hof in Suid-Afrika met 'n soortgelyke 

handves vir menseregte en soortgelyke beperkingsklousule tot dieselfde gevolgtrekking sal kom nie. Die 

rede hiervoor is bloot dat twee demokrasiee kan verskil met betrekking tot die gewig wat aan sekere regte 

in 'n afweging van belange geheg word. Die gewig wat aan sekere belange gegee word, sal afhang van 

'n land se geskiedenis, ekonomiese werklikhede en norme van die inwoners. 

Weens die apartheidsverlede van Suid-Afrika en die gepaardgaande miskenning van menseregte is daar 

groot omsigtigheid by die beperking van grondwetlike regte, veral weens die prominensie van die handves 

van menseregte en die rol van die konstitusionele hof. Dit is ondenkbaar dat, in die onwaarskynlike geval 

dat 'n werkgewergesinde regering weer aan bewind sou kom, so 'n wet op die wetboek geplaas sal word 

en verder dat die konstitusionele hof 'n wet wat die regte van plaaswerkers beperk, sal kondoneer. 

Die volgende kommentaar werp 'n skadu oor die beskerming wat die Kanadese grondwet aan plaaswerkers 

140 

141 

142 

I Andre 'The Genesis and Persistence of the Commonwealth Caribbean Seasonal Agricultural Workers 
Program in Canada' ( 1990) 28(2) Osgoode Hall Law Journal 244 op 286. 

Sien hoofstukke I en 2. 

D Beatty Putting the Charter to Work: Designing a Constitutional Labour Code (1987) 9 waarsku as volg: 
'If, properly interpreted, the Charter cannot assist groups such as domestics and agricultural workers ... it 
is unlikely it will be of assistance to anyone. 
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in Ontario hied: 

'Neither the Canadian Charter of Rights and Freedoms or the Ontario Human Rights Code can ameliorate 

the conditions under which the workers are employed. The work provisions violate the equality rights 

established in the Charter. Furthermore, while those work provisions may violate the freedoms guaranteed 

in the Human Rights Code, the imperatives of political expediency ensure that the rights of ... workers are 

subordinated to those of the Ontario farmer.' 143 

Volgens hierdie siening is nie die grondwet nie, maar politieke mag wat deurslaggewend is vir wie se regte 

in die geval van 'n belangebotsing beskerm sal word. 144 Die aangewese manier vir plaaswerkers om 'n 

mags basis in die gemeenskap te bekom, is om sterk vakbonde te vorm. Weens struikelblokke wat inherent 

is aan die landbou en in Suid-Afrika, Kalifomie en Ontario voorkom, sal plaaswerkers hiervoor die steun 

van die Regering van elke land nodig he, soos uitgespel word in Konvensie 141 van 1975 van die IAO. 

Hierdie aspek sal in die afdeling oor intemasionale arbeidstandaarde, wat hierop volg, bespreek word. 

143 

144 

I Andre 'The Genesis and Persistence of the Commonwealth Caribbean Seasonal Agricultural Workers 
Program in Canada' (1990) 28(2) Osgoode Hall Law Journal 244 op 293. Alhoewel hierdie kommentaar 
betrekking het op Karibbiese werkers, is dit in gelyke mate van toepassing op binnelandse plaaswerkers. 

Intemasionale arbeidsbeginsels behoort egter 'n gemeenskaplike norm vir lande met verskillende kulture 
daar te stel. Die sogenaamde 'Siracusa Principles' wat in 1984 opgestel is as gids vir die interpretasie van 
die beperkingsklousule van die Intemasionale Ooreenkoms op Siviele en Politieke Regte, is 'n voorbeeld 
hiervan. (G Carpenter 'The importance of the limitation clause in the South African Constitution of 1996' 
in G Carpenter (red) Focus on the Bill of Rights Pretoria: Unisa (1996) 97 op 106.) 
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C. DIE RELEV ANSIE VAN STANDAARDE VAN DIE INTERNASIONALE 

ARBEIDSORGANISASIE VIR SUID-AFRIKAANSE PLAASWERKERS 

1. INLEIDING 

Die Intemasionale Arbeidsorganisasie (IAO) het gedurende die eerste jare mi die stigting daarvan weinig 

aandag gegee aan die behoeftes van plaaswerkers, 1 wat die volgende kommentaar ontlok het: ' ... the ILO 

in its preoccupation with the urgent problems of the more vocal industrial and commercial workers had 

left on one side the claims of the Cinderella of international labour legislation' .2 Die Franse regering was 

selfs in 1921 van mening dat dit nie binne die IAO se jurisdiksie val om standaarde vir plaaswerkers neer 

te le nie. Die 'Permanent Court oflntemational Justice' het nadat daar so 'n versoek van die IAO gekom 

het, die opinie3 uitgespreek dat die IAO wel die bevoegdheid het om standaarde vir plaaswerkers neer te 

le, gesien in die lig van die omvattende bewoording van die Verdrag van Versailles waarin voorsiening 

gemaak is vir die stigting van die IAO. 

Plaaswerkers is vanaf 1921 in sommige gevalle by algemene konvensies ingesluit en in ander gevalle is 

daar spesiale konvensies met dieselfde strekking as vir industriele werkers op plaaswerkers van toepassing 

gemaak, omdat daar besef is dat hulle 'n agtergeblewe groep is wie se sosio-ekonomiese omstandighede 

van die van industriele werkers verskil.4 Die spesiale konvensies vir plaaswerkers was gewoonlik meer 

buigsaam as die vir industriele werkers. In die 'Holidays with Pay (Agriculture)' Konvensie No 101 van 

1952 is daar byvoorbeeld geen minimum tyd vir plaaswerkers se betaalde vakansieverlof neergele nie,5 

terwyl 'n minimum vakansietyd van twee weke wel vir industriele werkers in Konvensie 52 van 1936 

neergele is. Daar is ook konvensies wat spesiaal op plaaswerkers van toepassing is, maar bloot aan hulle 

dieselfde regte verleen as wat vroeer reeds aan industriele werkers verleen is. 

2 

3 

4 

5 

Die tenn wat deur die IAO gebruik word is 'agricultural worker', wat hieronder bespreek word. 

G A Johnston The International Labour Organization Londen: Europa Publications (1970) 254 

Opinie No 2 van 12 Augustus 1922. 

N Valticos & G von Potobsky 'International Labour Law' in R Blanpain (red) International Encyclopedia 
for Labour Law and Industrial Relations Vol I Den Haag: Kluwer (1994) par 557. 

Lande wat die Konvensie ratifiseer is vry om te besluit op watter wyse voorsiening vir vakansieverlof in die 
landbousektor gemaak sal word. Waar toepaslik word vakansieverlof deur onderhandeling tussen 
verteenwoordigers van werkgewers en verteenwoordigers van werknemers vasgestel. 
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Geen definisie word van 'agriculture' of 'agricultural worker' in die IAO dokumente gegee nie. Die 

meeste konvensies verwys na 'workers employed in agricultural undertakings and related occupations' .6 

Elke lidland se eie omskrywing van landbou en plaaswerker sal by ratifikasie van toepassing wees. 

Konvensie 141 van 1975, die 'Rural Workers' Organisation Convention', gebruik egter die term 'rural 

worker' wat wel gedefinieer word en 'n wyer betekenis as 'agricultural worker' het, omdat dit ook persone 

insluit wat op hul eie grond sonder die hulp van gehuurde werkers hoer. 7 

In die gedeelte wat hierop volg, sal Suid-Afrika se posisie ten opsigte van die IAO bespreek word, asook 

konvensies en aanbevelings van die IAO wat in die lig van hulle geskiedkundige en huidige 

arbeidsregtelike posisie van besondere belang vir Suid-Afrikaanse plaaswerkers is. Sommige van die 

konvensies en aanbevelings wat bespreek sal word is algemeen van aard en ander is weer spesifiek van 

toepassing op 'agricultural workers' of 'rural workers'. 

2. DIE INTERNASIONALE ARBEIDSORGANISASIE EN SUID-AFRIKA 

Suid-Afrika was 'n lid van die IAO vanaf die totstandkoming daarvan tot in 1966. Die beleid van 

apartheid het daartoe gelei dat Suid-Afrika se lidmaatskap van die IAO beeindig is. Die IAO het in 1964 

eenparig die 'Declaration concerning the policy of apartheid in labour matters in the Republic of South 

Africa' aanvaar. Aangesien apartheid gelei het tot diskriminasie teen swart werkers met betrekking tot 

onder andere indiensneming, opleiding, lone en toegang tot kollektiewe bedingingstrukture, is hierdie 

diskriminerende rasgebaseerde arbeidspraktyke wat in stryd is met die Verklaring van Philadelphia8 wat 

deur Suid-Afrika as lidstaat van die IAO onderteken is, deur die IAO veroordeel.9 

6 

7 

8 

9 

Sien byvoorbeeld artikel 1 van die 'Minimum Wage Fixing Machinery in Agriculture' Konvensie 99 van 
1951. 

Artikel 2 van die Konvensie Jui: ' ... the term "rural workers" means any person engaged in agriculture, 
handicrafts or a related occupation in a rural area, whether as a wage earner or a self-employed person such 
as a tenant, sharecropper or small owner-occupier ... who derive their main income from agriculture, who 
work the land themselves, with the help only of their family or with the help of occasional outside labour 
and who do not permanently employ workers or employ a substantial number of seasonal workers or have 
any land cultivated by sharecroppers or tenants'. 

Die Verklaring van Philadelphia wat in 1944 deur die Intemasionale Arbeidskonferensie aangeneem is, word 
as die grondwet van die IAO beskou. Die verklaring is op die beginsel gebaseer dat 'all human beings, 
irrespective of race, creed or sex, have the right to pursue both their material well-being and their spiritual 
development in conditions of freedom and dignity, of economic security and equal opportunity'. 

N Valticos & G von Potobsky 'International Labour Law' in R Blanpain (red) International Encyclopedia 
for Labour Law an Industrial Relations Vol 1 (1994) par 268. 



596 

Suid-Afrika was verplig om in 1966 as gevolg van druk van die IAO se beheerliggaam as lid van die IAO 

te onttrek. 10 Die IAO het 'n resolusie aanvaar wat die bestuursliggaam van die IAO magtig 'to advise the 

Republic of South Africa to withdraw from membership of the Organisation until the Government of the 

said Republic abandons apartheid.' 11 Met die onttrekking van Suid-Afrika het die IAO toesighoudende 

funksies oor die land verloor en geen verdere konvensies is geratifiseer nie. 12 Spesiale verslae met 

betrekking tot Suid-Afrika se beleid van apartheid is egter jaarliks aan die Intemasionale 

Arbeidskonferensie voorgele. 13 

Standaarde soos neergele deur die IAO het steeds 'n invloed op Suid-Afrika gehad soos gesien kan word 

in die verslag van die Wiehahn-kommissie wat tot 'n groot mate gesteun het op Konvensie 111 wat handel 

oor diskriminasie ten opsigte van indiensneming en beroep. 14 Die verslag het tot gevolg gehad dat swart 

nywerheidswerknemers by die Wet op Arbeidsverhoudinge ingesluit is. Die nywerheidshofhet ook in sy 

beslissings op IAO-konvensies gesteun. In SA Chemical Workers Union v Sentrachem 15 is byvoorbeeld 

na Konvensie 111 verwys in die konteks van rassediskriminasie by loonvasstellings. Die invloed van die 

IAO was egter beperk. 16 Al sou Suid-Afrika lid van die IAO gebly het, sou die land konvensies met 

10 

II 

12 

13 

14 

15 

16 

Suid-Afrika is nie geskors nie, maar is geen ander keuse gelaat as om te onttrek nie. 

Victor-Yves Ghebali The International Labour Organisation: A case study on the Evolution of U.N. 
Specialised Agencies Dordrecht: Martinus Nijhof (1989) 46. 

Tot op stadium van onttrekking het Suid-Afrika 11 konvensies geratifiseer: 
Konvensie 2 (1919) aangaande werkloosheid 
Konvensie 4 (1919) nagwerk (vroue) 
Konvensie 41 (1934) nagwerk (vroue) 
Konvensie 19 (1925) gelyke behandeling vir burgers en buitelandse werkers (vergoeding vir 
beroepsbeserings) 
Konvensie 26 (1928) minimum-loonvasstellingmasjinerie 
Konvensie 42 (1934) vergoeding vir bedryfsiektes 
Konvensie 45 (1935) ondergrondse werk (vrouens) 
Konvensie 63 (1938) loon en werkure-statistiek 
Konvensie 89 (1948) nagwerk (vroue) 
Twee konvensies wat vroeere konvensies hersien het, naamlik No 90 van 1946 wat handel oor 
nagwerk vir jong persone in industriele beroepe en No 116 van 1961 ('Final articles Revision 
Convention'), is ook geratifiseer. 

Die 'Committee of Experts' van die IAO het ook steeds verslag gedoen met betrekking tot konvensies 
waaraan Suid-Afrika mi uittrede gebonde gebly het. Die konvensies is Nos 2, 19, 26, 42, 45, 63 en 89 (L 
Betten International Labour Law: Selected Issues Deventer: Kluwer (1993) 166). 

N E Wiehahn Die vol/edige Wiehahn-verslag Johannesburg: Lex Patria (1982) 592. 

(1988) 9ILJ140 (NH). 

C Mischke 'The significance and practical effect ofILO Standards' (1993) ILJ 14 (1) 70. 
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betrekking die vryheid van assosiasie, gedwonge arbeid en diskriminasie by indiensneming en uitoefening 

van 'n beroep nie kon ratifiseer nie, omdat rassistiese wetgewing in botsing met hierdie konvensies was. 

Veral plaaswerkers is benadeel weens die gebrek aan invloed wat intemasionale arbeidstandaarde op die 

Suid-Afrikaanse regering gehad het. Gevangenesarbeid op plase sou byvoorbeeld nooit kon plaasvind 

indien die Konvensie op die Afskaffing van Gedwonge Arbeid No 105 van 1957 deur Suid-Afrika 

geratifiseer is me. Instromingsbeheer en die gedwonge arbeid op plase wat deur 

instromingsbeheerrnaatreels gefasiliteer is, 17 sou ook nie bestaansreg gehad het indien die regering die 

Konvensie geratifiseer het nie. 

Die beperking wat die regering op die vryheid van assosiasie van werkers geplaas het, het in 1992 gelei 

daartoe dat 'n Feitebevinding- en Versoeningskommissie18 van die IAO Suid-Afrika na aanleiding van 'n 

klag van COSA TU besoek het. 19 COSATU het aanvanklik in 1988 beswaar aangeteken teen beoogde 

wysigings aan die Wet op Arbeidsverhoudinge, wat volgens die organisasie die beginsels van vryheid van 

assosiasie sou skend, omdat die beoogde maatreels onder andere die reg om te staak sou beperk. Die Suid

Afrikaanse regering het ingestem dat die opdrag van die IAO-kommissie wyer kon strek as slegs 'n 

ondersoek van die aanvanklike klagte, ten einde die hele spektrum van arbeidsverhoudinge by die 

ondersoek in te sluit, met die klem op die mate waarin werknemers in Suid-Afrika vryheid van assosiasie 

geniet.20 

Die kommissiehet Suid-Afrika besoek, mondelinge getuienis aangehoor en insae in dokumenteregetuienis 

gehad en onder andere bevind dat die uitsluiting van plaaswerkers en huiswerkers uit die Wet op 

Arbeidsverhoudinge (WA V) een van die mees emstige beperkings op die uitoefening van vryheid van 

assosiasie op Suid-Afrikaanse werkers geplaas het. Alhoewel daar geen verbod in die Suid-Afrikaanse 

17 

18 

19 

20 

Sien hoofstuk 2 par 3.3. 

Die mees formele deel van die toesighoudende masjinerie van die IAO met betrekking tot die handhawing 
van vryheid van assosiasie word in die Feitebevinding- en Versoeningskommissie van die IAO beliggaam. 
Die kommissie word uit onafhanklike persone deur die uitvoerende liggaam van die IAO aangestel. 'n Klag, 
kan nie na die kommissie verwys word sonder die toestemming van die regering van die land waarvoor 'n 
klag gele is nie. 

Shamina Saley & Paul Benjamin 'The Context of the ILO Fact Finding and Conciliation Commission Report 
on South Africa' (l 992) 13 ( 4) JLJ 73 l. 

International Labour Office 'Prelude to Change: Industrial Relations Reform in South Africa': Report of the 
Fact Finding and Conciliation Commission on Freedom of Association concerning the Republic of South 
Africa' (l 992) 13 (2) ILJ 739 op 740. 
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reg was wat plaaswerkers verbied het om by 'n vakbond van hul keuse aan te sluit nie, was daar ook geen 

maatreels wat hul beskerm het teen afdanking of ander vorme van viktimisasie weens 

vakbondbedrywighede nie. Die afwesigheid van 'n statutere raamwerk het beteken dat vakbonde geen 

regs basis gehad het vir aandrang by 'n werkgewer om namens hulle lede kollektief te beding nie. Werkers 

sou ook geen beskerming in die geval van 'n staking geniet nie.21 

Die kommissie het daarop gewys dat vakbonde vir plaaswerkers geen statutere reg gehad het op kontak 

met hul lede nie. In gevalle van viktimisasie of weiering om toegang aan vakbondorganiseerders te 

verleen, sou daar nie teen werkgewers opgetree kon word op grond van die onbillike arbeidspraktyk

leerstuk nie, omdat plaaswerkers nie ingesluit was by die WA V nie. V akbondorganiseerders wat 

plaaswerkers besoek het, kon aangekla word onder die Wet op Oortreding.22 Plaaswerkers kon volgens 

die kommissie nie hulle werks- en lewensomstandighede verbeter as hulle nie hulle belange deur 

kollektiewe bedinging kon bevorder nie. Die kommissie het aanbeveel dat prioriteit verleen word daaraan 

om plaaswerkers en huiswerkers by die Wet op Arbeidsverhoudinge in te sluit.23 

Daar is aanbeveel dat Suid-Afrika sy wette en praktyk in ooreenstemming bring met Konvensies 87 en 98 

wat handel oor vryheid van assosiasie en die reg om te organiseer en kollektief te beding, sodat dit vir 

Suid-Afrika moontlik sal wees om die Konvensies te ratifiseer sodra die land weer lid van die IAO word.24 

Sedert die besoek van die kommissie is die Wet op Landbou-arbeid25 op die landbousektor van toepassing 

gemaak. Deur die Wet is plaaswerkers vir die eerste keer by wetgewing met betrekking tot 

arbeidsverhoudinge ingesluit. Plaaswerkers is egter deur die Wet verbied om te staak, behalwe by 

ooreenkoms met die werkgewer. Suid-Afrika het sedert die besoek van die kommissie ook 'n eerste 

21 

22 

23 

24 

25 

Shamina Saley & Paul Benjamin 'The Context of the ILO Fact Finding and Conciliation Commission Report 
on South Africa' (1992) 13 (4)/L/731 op773. 

Wet 6 van 1959. 

International Labour Office 'Prelude to Change: Industrial Relations Reform in South Africa: Report of the 
Fact Finding and Conciliation Commission on Freedom of Association concerning the Republic of South 
Africa' (1992) 13 (2) /L/739 op 767. 

International Labour Office 'Prelude to Change: Industrial Relations Reform in South Africa: Report of the 
Fact Finding and Conciliation Commission on Freedom of Association concerning the Republic of South 
Africa' (1992) 13 (2) IL! 739 op 783. 

Wet 147 van 1993. 



599 

demokratiese verkiesing gehad en is nou weer 'n lid van die IAO. Sedert Suid-Afrika se hertoetrede tot 

die IAO is standaarde van die organisasie rigtinggewend vir nuwe wetgewing. Die beginsels van vryheid 

van assosiasie word in beide die nuwe grondwet26 en 'n nuwe Wet op Arbeidsverhoudinge27 beskerm. 

Plaaswerkers en huiswerkers is by die nuwe WA V en die nuwe Wet op Basiese Diensvoorwaardes 

ingesluit28 sonder <lat enige diskriminerende uitsonderings op hulle van toepassing gemaak is.29 

Konvensies 87, 98, 29, 105 en 111 is na hertoetrede tot die IAO deur die Suid-Afrikaanse regering 

geratifiseer. Hierdie konvensies handel oor vryheid van assosiasie, die beskerming van die reg op 

organisering en kollektiewe bedinging, gedwonge arbeid30 en diskriminasie by indiensneming en 

uitoefening van 'n beroep.31 

Selfs al is diskriminerende wetgewing herroep en al is plaaswerkers nou, wat arbeidswetgewing betref, 

in dieselfde posisie as ander werkers, is daar nog steeds leemtes en knelpunte in die arbeidsregtelike 

posisie van plaaswerkers, soos in die voorafgaande hoofstukke aangedui is. Deur 'n bestudering van 

konvensies en aanbevelings van die IAO met betrekking tot areas wat probleme vir plaaswerkers oplewer, 

kan daar vasgestel word of die toepassing van hierdie IAO-standaarde op die Suid-Afrikaanse situasie 

verligting vir plaaswerkers kan bring. 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Wet 108 van 1996. 

Wet 66 van 1995. 

Wet 75 van 1997. 

In Wet 3 van 1983, die WBDV wat nou deur Wet 75 van 1997 vervang gaan word, is die maksimum ure wat 
plaaswerkers kan werk langer as die van nywerheidswerkers. 

Gedwonge arbeid word ook nou in die grondwet No I 08 van 1996 en die WBDV No 75 van 1997 verbied. 
Onderdrukkende praktyke wat vroeer teenoor plaaswerkers ingespan is om goedkoop arbeid te verkry en 
hulle aan plase te bind, sal kragtens hierdie Wette as dwangarbeid gesien kan word. Die inboekstelsel, 
passtelsel, onredelike belastings, gevangenesarbeid en instromingsbeheer wat tot in die I 980's nog 
voortgeduur het, is voorbeelde van historiese en onlangse vorms van dwangarbeid teenoor plaaswerkers. 
(Sien hoofstukke I en 2). 

Die beginsels van hierdie Konvensie is beliggaam m die Wetsontwerp op billike indiensneming 
(Staatskoerant No 18481 (I Desember 1997). 
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3. GESELEKTEERDE IAO-STANDAARDE VAN BELANG VIR SUID-AFRIKAANSE 

PLAASWERKERS 

Soos reeds hierbo aangedui is, het die IAO sommige konvensies vir industriele werkers bloot uitgebrei om 

plaaswerkers in te sluit en in ander gevalle is konvensies met dieselfde strekking, maar met spesiale 

maatreels om voorsiening te maak vir plaaswerkers se spesifieke omstandighede aangeneem. Daar is ook 

konvensies waarby plaaswerkers vanaf die aanvaarding daarvan ingesluit was. 

Algemene konvensies en aanbevelings van die IAO, asook konvensies en aanbevelings wat spesifiek op 

plaaswerkers van toepassing is en wat in die lig van die uiteensetting in voorafgaande hoofstukke van 

belang is vir die verbetering van die posisie van Suid-Afrikaanse plaaswerkers, sal hieronder bespreek 

word.32 

3.1 Vryheid van assosiasie, die reg om te organiseer en kollektief te beding 

In teenstelling met ander konvensies, waar standaarde vir plaaswerkers die van industriele werkers gevolg 

het, was die beginsel van vryheid van assosiasie reeds 27 jaar op plaaswerkers van toepassing voordat <lit 

op industriele werkers van toepassing gemaak is. 33 Die waarde van Konvensie 11 van 1921 wat aan 

plaaswerkers 'the same right of association and combination as to industrial workers' verleen het, was 

beperk, omdat industriele werkers se regte toe nog nie in 'n konvensie opgeneem was nie. Met die 

aanvaarding van Konvensie 87 van 1948 aangaande die vryheid van assosiasie en beskerming van die reg 

om te organiseer is plaaswerkers ook daarby ingesluit en is daar beslag gegee aan die bepalings van 

Konvensie 11 van 1921. 

32 

33 

Konvensie 110 van 1958 wat handel oor regte en diensstandaarde vir plantasiewerkers sal nie bespreek word 
nie, aangesien die konvensie bloot 'n herhaling is van ander konvensies van die IAO wat op plantasiewerkers 
van toepassing gemaak word. Aanbeveling 132 van 1968 wat gerig is op die verbetering van die werk- en 
Iewensomstandighede van deelsaaiers, huurarbeiders en soortgelyke kategoriee arbeiders in die landbou, 
spreek nie soseer die diensverhouding aan nie, maar onafhanklikheid binne 'n huurverhouding. Om hierdie 
rede sal 'n bespreking nie hydra tot 'n soeke na oplossings vir Suid-Afrikaanse plaaswerkers nie. 

Die IAO kon eers in 1948 daarin slaag om Konvensie 87 wat handel oor vryheid van assosiasie, te aanvaar. 
Die verskil van mening van lidlande daaroor of vryheid van assosiasie ook die vryheid van disassosiasie 
insluit, het die aanname van die konvensie vertraag (L Betten International Labour Law: Selected Issues 
( 1993) 77). Verskeie intemasionale verdrae onderskryf die beginsel van vryheid van assosiasie. Hieronder 
is die Universele Verklaring van Menseregte van 1948 (artikel 20), die Europese Konvensie vir die 
Beskerming van Menseregte en Basiese Vryhede van 1950 (artikel 11 ), die Intemasionale Konvensie op 
Politieke en Burgerlike Regte van 1966 (artikel 22), die Intemasionale Konvensie op Ekonomiese, Sosiale 
en Kulturele Regte van 1966 (artikel 8) en die Verklaring van Philadelphia (artikel l(b)). 
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Konvensie 87 waarborg <lat werknemers en werkgewers sonder uitsondering die reg sal he om by 

organisasies van hul keuse aan te sluit, of om sulke organisasies te stig sonder vooraf toe stemming en om 

hulle grondwette, reels, aktiwiteite en programme sonder inmenging te formuleer en te reel.34 Beperkings 

op vryheid van assosiasie kan volgens die Konvensie net op lede van die weermag en die polisie geplaas 

word.35 

Die reg om te staak word nie uitdruklik deur die konvensie verleen nie, maar word deur die Komitee insake 

V ryheid van Assosiasie van die IAO sowel as die Ko mi tee van Deskundiges van die IAO by die konvensie 

ingelees, omdat die reg om te staak as 'n noodsaaklikheid vir die beskerming van werknemers se 

ekonomiese en sosiale belange beskou word. 36 

Konvensie 98 van 1949 wat handel oor die beskerming van die reg om te organiseer en kollektief te 

beding, bied aan werknemers, plaaswerkers ingesluit, beskerming teen anti-vakbond-diskriminasie. Die 

konvensie beskerm werkers teen viktimisasie beide by die aanvaarding van 'n betrekking en tydens die 

duur van die diensverhouding. 37 V akbonde (en werkgewersorganisasies) word by oprigting teen 

inmenging van die antler party beskerm.38 Maatreels vir die bevordering van vrywillige kollektiewe 

bedingingmoet vol gens die konvensie deur ratifiserende state ingestel word. 39 Plaaswerkers word by beide 

Konvensie 87 en 98 ingesluit. Die twee konvensies is na hertoetrede tot die IAO deur die Suid-Afrikaanse 

regering geratifiseer. 40 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

40 

Artikel I en 2. 

Artikel 9. 

L Betten International Labour Law ( 1993) 77. Die Komitee van Deskundiges bet beslis dat die reg om te 
staak net beperk kan word vir werkers in die staatsdiens en in noodsaaklike dienste 'because a strike there 
could cause serious hardship to the national community' (R Ben-Israel International Labour Standards: The 
Case of Freed om to Strike Deventer: Kluwer (1987) 112 ). Die Europese Sosiale Handves van 1961 verklaar 
dat die reg om te staak beperk kan word in soverre dit in 'n demokratiese gemeenskap noodsaaklik is vir die 
beskerming van regte en vryhede van ander persone, of die beskerming van openbare belange, nasionale 
sekuriteit, open bare gesondheid of sedes. (Artikel 31 ). Die beginsels is enger en duideliker geformuleer as 
deur die IAO se Komitee van Deskundiges. (L Betten International Labour Law (1993) 13.) 

Artikel 1. 

Artikel 2. 

Artikel 4. 

Debatte van die Nasionale Vergadering (22-30 Augustus 1995) No 13 3985. 
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Soos hierbo aangedui, is die formele regsposisie van plaaswerkers in Suid-Afrika met betrekking tot 

vryheid van assosiasie en die reg om te organiseer en kollektief te beding nou gelykgestel met die van 

industriele werkers. Struikelblokke vir vakbondorganiseerders met betrekking tot toegang tot die 

werkgewer se perseel, is deels uit die weg geruim deur artikel 12 van die Wet op Arbeidsverhoudinge wat 

bepaal dat ampsdraers ofbeamptes van verteenwoordigende vakbonde41 geregtig is om die werkgewer se 

perseel te betree.42 Plaaswerkers wat lede van vakbonde is wat nie volgens die wet as verteenwoordigend 

beskou word nie, sal egter steeds nie toegangsreg tot die plaas geniet nie. Plaaswerkers word nou ook deur 

artikel 5 van die WAV teen viktimisasie beskerm.43 Die Feitebevindings en Versoeningskommissie van 

die IAO het aangedui dat plaaswerkers nie hulle werks- en lewensomstandighede sal kan verbeter as hulle 

nie hul belange deur kollektiewe bedinging kan bevorder nie.44 Die vraag is of wetgewing wat industriele 

werkers in staat stel om hulle eie belange te bevorder, dieselfde bemagtiging vir plaaswerkers sal 

meebring. In die lig van die geskiedenis van volgehoue diskriminasie teenoor plaaswerkers wat 

instrumenteel was tot hul huidige onbevredigende werks- en lewensomstandighede, 45 is dit onwaarskynlik 

dat blote insluiting by wetgewing vir industriele werkers plaaswerkers voldoende sal bemagtig om hulle 

eie posisie te verbeter. 

Die IAO was skynbaar ook van mening dat plaaswerkers nie deur die blote insluiting by Konvensies 87 

en 98 in staat gestel sal word om hulle werks- en lewensomstandighede voldoende deur kollektiewe 

bedinging te bevorder nie. Die 'Rural Workers' Organisations Convention' No 141 van 1975 is aanvaar 

om die bedingingsmag van landelike werkers46 te bevorder. Die konvensie word hieronder bespreek. 

41 

42 

43 

44 

45 

46 

Artikel 18 van die WA V bepaal dat 'n werkgewer en geregistreerde vakbond wie se lede die meerderheid 
uitmaak van die werknemers wat by daardie werkgewer in 'n werkplek in diens is, of die partye by 'n 
bedingingsraad, 'n kollektiewe ooreenkoms kan sluit wat die drempel van verteenwoordigendheid vasstel. 

Daar is voorwaardes verbonde aan hierdie reg, soos dat 'n vergadering buite werkure moet plaasvind (artikel 
12(1)) en dat die reg onderworpe is aan voorwaardes om werksontwrigting te voorkom en om Iewens en 
eiendom te beskerm (artikel 12(4)). 

Wet 66 van 1995. 

International Labour Office 'Prelude to Change: Industrial Relations Reform in South Africa' Report of the 
Fact Finding and Conciliation Commission on Freedom of Association concerning the Republic of South 
Africa' (1992) 13 (2) ILJ739 op 774 par 724. 

Lae Jone, ongeletterdheid, kinderarbeid, drankverslawing en patemalistiese werkgewers is enkele van die 
probleme waarmee plaaswerkers steeds te kampe het (Hoofstuk 2 par 4). 

'n Vertaling van die term 'rural workers' wat in die konvensie gebruik word. 
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3. I. I Die bevordering van vakbonde vir landelike werkers 

Die 'Rural Workers' Organisations Convention', No 14I van 1975 is 'n spesiale konvensie wat vryheid 

van assosiasie en die beskerming van die reg op organisering en kollektiewe bedinging vir landelike 

werkers reel.47 Die Konvensie kan oorbodig voorkom in die lig daarvan <lat die beginsels reeds deur 

Konvensie 1 I van I 921, asook Konvensies 87 en 98 van onderskeidelik 1948 en 1949 op plaaswerkers 

van toepassing gemaak is. Die rede vir die daarstelling van die spesiale Konvensie vir plaaswerkers, word 

in die aanhef as volg verwoord: 

• 'Recognising that the importance of rural workers in the world makes it urgent to associate them with 

economic and social development action if their conditions of work and life are to be permanently and 

effectively improved, ... 

• noting that in many countries ... there is massive under-utilisation of land and labour and that this makes 

it imperative for rural workers to be given every encouragement to develop free and viable organisations 

capable of protecting and furthering the interests of their members and ensuring their effective 

contribution to economic and social development ... ' 

Die konvensie definieer 'rural worker' as enige persoon wat landbou ofhande-arbeid of 'n verwante beroep 

in 'n plattelandse gebied beoefen. Die definisie sluit ook huurders van landbougrond, deelsaaiers in en 

selfs kleinboere in wat die grond besit waarop hulle woon. Die konvensie is egter slegs van toepassing 

op persone wat die grond waarop hulle woon self bewerk, wat hul hoofinkomste uit landbou verkry of 

slegs met die hulp van hulle familie ofnie-permanente werkers die grond bewerk. Die konvensie het dus 

'n wyer aanwendingsgebied as konvensies van die IAO wat betrekking het op 'agricultural workers'. 

Alhoewel laasgenoemde term nerens gedefinieer word nie, dui die bewoording van die konvensies waarin 

<lit voorkom op 'n persoon wat in 'n diensverhouding staan.48 

Die konvensie verleen erkenning aan die unieke omstandighede van die landbou wat sekere probleme 

47 

48 

Plaaswerkers word by die definisie van Iandelike werkers ingesluit, sien voetnota 7 hierbo. 

Die 'Holidays with Pay in Agriculture' Konvensie No 101 van 1952 en die 'Minimum Wage Fixing 
Machinery in Agriculture' Konvensie 99 van 1951 bepaal byvoorbeeld in artikel 1 as volg: 'Workers 
employed in agricultural undertakings and related occupations shall be granted an annual holiday with pay 
after a period of continuous service with the same employer'. 
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vir die groei van werknemersorganisasies inhou. 49 Die beginsels van vry heid van assosiasie, soos 

uiteengesit in Konvensie 87 word spesifiek op plaaswerkers van toepassing gemaak. 50 Die konvensie 

verleen aan landelike werkers die reg om organisasies te stig en sonder enige inmenging by organisasies 

van hulle keuse aan te sluit.51 

Op lidstate wat Konvensie 141 bekragtig, word 'n verpligting geplaas wat nie in Konvensies 87 en 98 

vervat is nie, naamlik om die stigting en groei van sterk onathanklike organisasies vir landelike werkers 

te bevorder ten einde te verseker dat landelike werkers sonder uitsondering deel kan he aan ekonomiese 

en sosiale ontwikkeling en die voordele wat daaruit spruit. 52 Lande wat die konvensie ratifiseer, moet 

enige struikelblokke in die weg van die totstandkoming en ontwikkeling van vakbonde vir landelike 

werkers, sowel as wetgewende en administratiewe diskriminasie teenoor landelike werkers elimineer. 53 

Lidstate wat die konvensie geratifiseer het, moet die nodige stappe doen om wye begrip te bevorder vir 

die noodsaaklikheid van die ontwikkeling van vakbonde vir plattelandse werkers en die bydrae 

beklemtoon wat sodanige organisasies kan maak om indiensneming, asook die werk- en 

lewensomstandighede in landelike gebiede te bevorder. Die bydrae wat organisasies vir landelike 

werkers kan maak tot die verhoging van nasionale inkome en 'n beter verdeling van nasionale inkome 

49 

50 

51 

52 

53 

Die Komitee van Deskundiges van die IAO noem <lat plaaswerkers in ontwikkelende lande gewoonlik van 
die armste en minder bevoorregte groepe is en <lat die verbetering van hulle lot een van die hoofdoelstellings 
van sosiale en ekonomiese ontwikkeling moet wees. Vir hierdie doel is <lit noodsaaklik <lat hulle sterk 
onafhanklike en verteenwoordigende vakbonde moet he en <lat daar masjinerie ingestel word om te verseker 
<lat hierdie vakbonde suksesvol kan hydra tot die ontwikkelingsproses. Een van die mees effektiewe wyses 
om die nodige veranderinge vir suksesvolle ontwikkeling daar te stel, is om die belangrike rol wat 
organisasies van landelike werkers kan speel te erken en te verseker <lat hulle in staat is om vrylik te 
organiseer. Die komitee wys egter daarop dat die spesifieke probleme van plaaswerkers van land tot land 
sal verskil in 'Freedom of Association and Collective Bargaining: General Survey by the Committee of 
Experts on the application of Conventions and Recommendations Geneve: International Labour Office 
(1983) 107. 

Artikel 3(2). 

Artikel 3(1 ). 

Artikel 4. 

Artikel 5. Struikelblokke vir die groei van vakbonde vir plaaswerkers is volgens die Komitee van 
Deskundiges van die IAO onder andere ongeletterdheid, die verspreide en gelsoleerde aard van landbou
ondememings, die oningeligtheid van plaaswerkers omtrent hul regte, die onstabiliteit van seisoenale arbeid, 
armoede en die gevolglike probleem met betaling van lidmaatskapsgelde vir vakbonde (Committee of 
Experts General Survey of Freedom of Association and Collective Bargaining ( 1983) l l 8. 



605 

moet ook deur die betrokke regerings bekend gemaak word. 54 

Uit bogenoemde artikels blyk dit dat die IAO van mening is dat landelike werkers 'n belangrike bydrae 

kan lewer tot die ekonomiee van die lande waarin hulle woon en dat hulle potensiaal in hierdie opsig 

slegs verwesenlik kan word deur die bestaan van sterk vakbonde. Vir hierdie doel moet lidstate wat die 

konvensie ratifiseer, die stigting en groei van sulke vakbonde aktief bevorder en die publiek inlig oor 

die noodsaaklikheid van en positiewe bydrae wat sterk vakbonde vir landelike werkers kan maak. 

Hierdie konvensie kan beskou word as programmaties,55 omdat die verpligtinge wat hierdie konvensie 

ople geleidelik (volgens program) deur die regering in werking gestel moet word. 

Die ratifisering van Konvensie 141 van 1975 deur die Suid-Afrikaanse regering kan meehelp dat 

struikelblokke in die weg van organisering vir plaaswerkers wat ten spyte van insluiting by 

arbeidswetgewing nog steeds bestaan, geldentifiseer en uit die weg geruim kan word. 

Struikelblokke vir Suid-Afrikaanse plaaswerkers soos in die voorafgaande hoofstukke56 bespreek is, sluit 

in ongeskooldheid, lae lone,57 die geografiese verspreidheid van plase, antagonisme van werkgewers 

teenoor vakbonde, die dopstelsel wat werkers in 'n onderdanige posisie hou, kinderarbeid en gebrek aan 

naby- gelee skole wat die siklus van ongeletterdheid voortsit. Patemalistiese optrede van die werkgewer 

binne die plaas as alles-omvattende instelling ('total institution') wat werknemers laat glo dat die boer 

na al hulle behoeftes omsien en dat dit dislojaal en onnodig is om by 'n vakbond aan te sluit, skep ook 

probleme vir vakbondorganisering. Van hierdie struikelblokke word aangespreek deur praktiese wenke 

wat vervat is in die aanbeveling wat die konvensie aanvul. Aanbeveling 149 dui praktiese riglyne 

54 

55 

56 

57 

Artikel 6. 

Konvensies wat betrekking bet op die klassieke vrybeidsregte wat weens die karakter en bewoording 
daarvan by ratifikasie slegs wetgewing nodig bet om effektief te wees, verleen gewoonlik outomaties regte 
waarop partye in 'n bof kan steun. Die meeste sosiale en ekonomiese regte, sogenaamde tweede 
generasie-regte is nie selfvervullend nie. Dokumente waarin bierdie tipe regte aangespreek word, plaas 
'n verpligting op 'n regering om 'n sekere beleid te volg om die regte te implementeer. Konvensie 141 
val in die programmatiese kategorie omdat van regerings verwag word om 'n sekere beleid te 
implementeer ten einde die vrybeid van assosiasie van landelike werkers te laat realiseer. Die blote 
ratifikasie van hierdie konvensie sal nie genoegsaam wees nie. (Lammy Betten International Labour Law: 
Selected Issues (1993) 385). 

Sien hoofstuk 1 en hoofstuk 2 par 4. 

Die gemiddelde loon vir Suid-Afrikaanse plaaswerkers is ± R422 per maand (Sentrale Statistiekdiens 
'Census of Agriculture 1993' Verslag No 11-02-01 (1993) 23. 
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insluitende administratiewe- en regsreels aan wat aangewend kan word om uitvoering aan die konvensie 

se doelstellings te gee. 

Organisasies vir landelike werkers behoort volgens die aanbeveling deur lidlande in staat gestel te word 

om hulle lede se belange te bevorder deur middel van kollektiewe bedinging en deur verteenwoordiging 

van hul lede by programme vir landelike ontwikkeling op alle stadiums en vlakke van nasionale 

beplanning. 58 

Belange van werkers sluit volgens die aanbeveling die volgende in: 

• toegang tot krediet, bemarking, vervoer en tegnologiese dienste 

• vakopleiding en opleiding vir deelname aan gemeenskapsontwikkeling en bestuur van vakbonde 

• die verbetering van leef- en werksomstandighede, insluitend beroepsveiligheid en 

beroepsgesondheid 

• die bevordering van maatskaplike voordele en basiese sosiale dienste in areas soos behuising, 

gesondheid en ontspanning. 

Aanmoediging vir die groei van vakbonde kan ingevolge die aanbeveling geskied deur struikelblokke 

in die weg van die oprigting en uitoefening van wettige aktiwiteite uit die weg te ruim en fasiliteite vir 

die opleiding van landelike werkers en hulle families beskikbaar te stel.59 

Die aanbeveling beklemtoon dat die beginsels van vryheid van assosiasie deur lidstate gerespekteer moet 

word en dat enige finansiele ondersteuning aan werknemersorganisasies deur werkgewersorganisasies 

nie die onafhanklikheid van werknemersorganisasies in gedrang moet bring nie. 60 

Lidstate word aangemoedig om sorg te dra dat nasionale wette of regulasies nie die totstandkoming en 

groei van vakbonde vir landelike werkers strem nie. Relevante wette moet aangepas word by die 

spesiale behoeftes van landelike areas. Vereistes oor minimum-lidmaatskap vir vakbonde moet 

58 Item 5. 

59 Item 6. 

60 Item 7. 
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byvoorbeeld nie in ylbevolkte landelike areas afgedwing word nie. 61 

Probleme met betrekking tot toegang van vakbondorganisasies tot hulle lede62 moet ingevolge die 

aanbeveling hanteer word met inagneming van die bepalings van die konvensies met betrekking tot 

vryheid van assosiasie en die reg om te organiseer en kollektief te beding. Vakbondlede moet teen 

ontslag en uitsetting weens vakbondbedrywighede beskerm word. 63 

Daar behoort volgens die aanbeveling masjinerie vir die effektiewe implementering van wette en 

regulasies met betrekking tot organisasies vir plattelandse werkers, soos byvoorbeeld arbeidsinspeksie 

ingestel te word.64 

Waar landelike werkers dit moeilik vind om die inisiatief te neem om hulle eie organisasies te stig, moet 

bestaande vakbonde aangemoedig word om op versoek behulpsaam te wees. 65 Daar moet effektiewe 

konsultasie en dialoog met landelike werkersorganisasies wees met betrekking tot lewens- en 

werksomstandighede in landelike gebiede. 66 

Stappe behoort volgens die konvensie deur bevoegde liggame geneem word: 

to promote the understanding of those directly concerned, such as central, local and other authorities, 

rural employers and landlords, of the contribution which can be made by rural workers' organisations 

61 

62 

63 

64 

65 

66 

Item 8. Die Suid-Afrikaanse WA V No 66 van 1995 se vereiste dat statutere rade slegs opgerig kan word 
waar die betrokke vakbond/vakbonde 30% van die werkers en die area en sektor verteenwoordig, kan 
kollektiewe bedinging in ylbevolkte plattelandse gebiede benadeel. Die vereiste dat slegs 
verteenwoordigende vakbonde sekere organiseringsregte kan geniet, sal vir plaaswerkervakbonde 'n 
probleem skep. 

V akbondorganisasies wat nie verteenwoordigend is nie, kan ingevolge die WA V nie aanspraak maak op 
sekere organiseringsregte, soos toegang tot die werkplek nie. Vir plaaswerkervakbonde kan hierdie vereiste 
beteken dat plaaswerkers se vryheid tot assosiasie nie voldoende beskerm word onder die Wet op 
Arbeidsverhoudinge No 66 van 1995 nie. 

Item 8(b). Artikel 5 van die Suid-Afrikaanse WAY No 66 van 1995 bied aan werkers beskerming teen 
viktimisasie. 

Item 9. 

COSA TU wat hoofsaaklik 'n spreekbuis vir industriele werkers is, bet reeds 'n groot rol gespeel by 
onderhandelings met betrekking tot die insluiting van plaaswerkers by Suid-Afrikaanse arbeidswetgewing 
(Hoofstuk 4 par I). 

Item 10. 
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to increase and better distribution of national income, to the increase of productive and remunerative 

employment opportunities in the rural sector, to the raising of the general level of education and training 

of the various categories of rural workers and to the improvement of the general conditions of work and 

life in rural areas. 67 

Openbare inligting oor die belangrike rol van landelike werkers kan verskaf word deur middel van onder 

andere radio- en televisieprogramme waarop die lewens- en werksomstandighede van plaaswerkers 

uitgebeeld word en waarin hul doelstellings en die resultate van hulle aktiwiteite bespreek word. 68 

Seminare waar werkgewers en werknemers in die landbou en ander lede van die bevolking en plaaslike 

owerhede verteenwoordig is, kan volgens die aanbeveling bydra tot inligting en begrip vir die posisie 

van landelike werkers. Besoeke vanjoemaliste, verteenwoordigers van werkgewers en werknemers in 

die industriee en studente aan landelike gebiede kan bydra tot beter begrip vir landelike werkers. Die 

leerplanne van skole kan die probleme van landbouproduksie en die lewe van landelike werkers belig, 

sodat begrip vir hierdie groep bevorder kan word. 69 

Opleiding kan ook 'n sterk rol speel om uiteindelik effektiewe vakbonde vir plaaswerkers te vestig.70 

Leiers van vakbonde vir landelike werkers behoort deur die bevoegde owerhede oor die volgende ingelig 

word: 

• nasionale wette en intemasionale standaarde oor veral vryheid van assosiasie 

• basiese beginsels met betrekking tot die totstandkoming en werking van organisasies vir landelike 

werkers 

• beginsels met betrekking tot die stoor van produkte en die vervoer en bemarking daarvan 

• die opleiding van werkers deur byvoorbeeld geletterdheidsprogramme en 

• ondersteuning vir die ontwikkeling en opleiding van die landelike jeug. 

Die opleiding vir landelike werkers behoort volgens die konvensie in algemene, tegniese, ekonomiese 

67 

68 

69 

70 

Item 14(a). 

Item 15(b). 

Item 15(d). 

Item 16. 
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en sosiale areas verbeter en bevorder te word, om sodoende 'n beter begrip te kan he van hoe hulle 

organisasies bevorder moet word om hulle eie regte beter te verstaan en aktief aan landelike 

' ontwikkeling deel te neem. 71 Aandag moet veral gegee word aan die opleiding van ongeletterde 

landelike werkers. Vroue moet gelyke toegang tot opleiding he en geleenthede vir jeugdiges moet 

bevorder word. Vakbonde behoort ten nouste betrokke te wees by hierdie opleiding, omdat vakbonde 

op hoogte is van die omstandighede en spesiale behoeftes van werkers in landelike gebiede. 72 

Laastens word lidstate aangemoedig om veral in die beginstadium van ontwikkeling finansiele hulp aan 

vakbonde te verskaf vir opleiding, alhoewel dit moet geskied met behoud van hulle onafhanklikheid. 73 

Uit bostaande blyk dat die IAO daama streef om die voordele wat industriele werkers geniet, ook aan 

landelike werkers te laat toekom. Sterk onafhanklike vakbonde word as die instrument vir die 

bemagtiging van landelike werkers gesien. Die blote insluiting van landelike werkers by wetgewing met 

betrekking tot vryheid van assosiasie word nie as voldoende beskou nie, weens struikelblokke wat eie 

is aan die omstandighede van landelike werkers. 

Die Komitee van Deskundiges het 'n verslag74 saamgestel oor die probleme wat deur verskillende lande 

met die ratifisering van Konvensie 149 van 1975, waarvan slegs 'n paar hier genoem word ondervind 

word. 

• Die Australiese regering is van mening dat Australiese nasionale wetgewing me m 

ooreenstemming met die konvensies is nie, omdat 'n Australiese vakbond verteenwoordigend van 

werknemers moet wees. Die konvensie betrek ook selfstandige kleinboere. 

• Kanadese provinsiale wetgewing sluit plaaswerkers in sommige gevalle uit arbeidswetgewing uit. 

71 

72 

73 

74 

Item l 6(b ). Die Suid-Afrikaanse Wetsontwerp op V aardigheidsontwikkeling 1997 Staatskoerant No 18244 
(2 September 1997) stel in die vooruitsig dat teikengroepe aangewys kan word om met behulp van 
staatsfondse spesiale opleiding te ontvang om hulle in staat te stel om in diens te tree of self werksaam te 
wees. In die Jig van die geskiedenis van diskriminasie teen plaaswerkers behoort plaaswerkers as 
teikengroep aangewys te word vir spesiale opleiding om hulle te bemagtig. 

Item 17. 

Item 18. 

Freedom of Association and Collective Bargaining.' General Survey by the Committee of Experts on the 
Application of Conventions and Recommendations Gen eve: International Labour Office (1983) 13 L 
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Plaaswerkers se regte met betrekking tot organisasie en kollektiewe bedinging is dus beperk75 en 

daar word nie aan die standaarde van Konvensie 141 voldoen nie. 

• In die VSA word plaaswerkers nie ingesluit by federale wetgewing wat kollektiewe bedinging 

reel nie, daarom is ratifikasie van die Konvensie deur die federale wetgewing nie gepas nie.76 

In Suid-Afrika kan daar ook probleme wees om die konvensie te ratifiseer omdat die definisie van 'n 

vakbond in die WA V lui dat dit 'n vereniging van werknemers is. 77 Die definisie van werknemer in 

die WA V sluit onafhanklike kontrakteurs spesifiek uit. Die probleem kan egter oorbrug word deur 

gebruik te maak van die meganisme in die nuwe Wet op Basiese Diensvoorwaardes wat aan die Minister 

van Arbeid die bevoegdheid gee om op advies van die Kommissie vir Diensvoorwaardes en by 

kennisgewing in die Staatskoerant enige kategorie persone in die kennisgewing vermeld as werknemers 

vir die doeleindes van die WBDV of 'n sektorale vasstelling te beskou. 78 

Op dieselfde wyse kan die Minister van Arbeid vir doeleindes van die Wet op Arbeidsverhoudinge deur 

'n wysiging in die Wet gemagtig word om sekere kategoriee persone wat nie by die definisie van 

werknemer ingesluit is nie, as werknemers te ag vir doeleindes van die lidmaatskap vir 

plaaswerkervakbonde. Op die wyse sal bestaande Suid-Afrikaanse wetgewing nie 'n struikelblok wees 

vir die ratifikasie van Konvensie 141 nie. Persone soos huurarbeiders, deelsaaiers, skaapskeerderspanne 

en kleinboere wat onlangs op grond gevestig is deur die Wet op die Herstel van Grondregte79 en die Wet 

op Grondhervorming (Huurarbeiders)80 verkeer ook weens lae inkomstes en ongeskooldheid in 'n 

kwesbare posisie. Insluiting by vakbonde sal hulle in 'n sterker posisie laat, veral as die regering 

Konvensie 141 ratifiseer en vakbonde vir plaaswerkers positief bevorder word. 

75 

76 

77 

78 

79 

80 

In Ontario is plaaswerkers byvoorbeeld uitgesluit uit arbeidswetgewing wat kollektiewe bedinging reel, 
alhoewel vryheid van assosiasie steeds op hulle van toepassing is. Sien hierbo hoofstuk 8B. In die Jig 
daarvan dat plaaswerkers in Ontario van die mees basiese beskerming met betrekking tot kollektiewe 
bedinging ontse word, is dit onwaarskynlik dat enige maatreels wat in Konvensie 141 vervat is in Ontario 
ingestel sal word. 

In die staat Kalifomie word kollektiewe bedinging van plaaswerkers gereel deur die 'Agricultural Labour 
Relations Act' van 1975. (Sien hoofstuk 8A). 

Artikel 213 van Wet 66 van 1995. Vetdruk bygevoeg. 

Artikel 83 van Wet 75 van 1997. 

No 22 van 1994. 

No 3 van 1996. 
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Selfs al word die Konvensie nie geratifiseer nie, sou die Suid-Afrikaanse regering steeds wetgewing kon 

aanvaar om die doelstellings van die Konvensie uit te voer. Monitering deur die I.AO sal dan egter nie 

plaasvind nie, wat tot nadeel van plaaswerkers kan wees. 

3 .2 Kinderarbeid 

Aangesien kinders kwesbare werkers is, het die IAO vroeg reeds standaarde met betrekking tot die 

minimum ouderdom vir kinderarbeiders neergele. 

Konvensie 10 van 1921 het minder rigiede beperkings op die minimum ouderdom vir kinderarbeiders in 

die landbou as in die industriele sektor geplaas. 81 Die Minimum Ouderdomkonvensie No 138 wat in 1973 

aanvaar is, stel 'n minimum ouderdomsperk van 15 jaar vir alle kinders, ook vir plaaswerkers vas, behalwe 

vir ontwikkelende lande, waar 'n aanvanklike minimum ouderdom van 14 jaar gespesifiseer kan word. 

State wat die Konvensie ratifiseer, ondemeem om 'n beleid te volg wat kinderarbeid sal uitfasseer, en die 

minimum ouderdom vir arbeid progressief sal verhoog tot die vlak van die optimum fisiese en 

verstandelike ontwikkeling van die kind. Die Aanbeveling wat die Konvensie aanvul stel <lit as 

doelstelling vir state om die minimum ouderdom tot 16 jaar te verhoog. 82 Die minimum ouderdom vir 

werk wat die kind se gesondheid, veiligheid en sedes in gevaar stel, word deur die Konvensie op 18 jaar 

vasgestel. 

Die Suid-Afrikaanse Wet op Basiese Diensvoorwaardes No 75 van 1997 stel die minimum ouderdom vir 

kinderarbeid, soos in die 1983-WBDV, op 15 jaar. Beperkings op arbeid van kinders tussen 15 en 18 jaar 

wat in die Wet geplaas is, kom ooreen met die beperkings wat die IAO stel. Die minimum ouderdom van 

15 is reeds vanaf 1993 op Suid-Afrikaanse plaaswerkers van toepassing. Nogtans is daar steeds na raming 

tussen 40 000 en 80 000 kinders in Suid-Afrika in die landbousektor werksaam.83 

81 

82 

83 

Die minimum ouderdom was 14 jaar vir die industriee. Vir die landbou is geen minimum ouderdom gestel 
nie, daar is slegs bepaal dat werk buite skoolure gedoen moet word in die geval van kinders onder veertien. 

Die minimum ouderdom word in die meeste Iande, naamlik 50 lande op 14 jaar deur middel van wetgewing 
vasgele. (N Valticos & G van Potobsky International Labour Law 2de hersiene uitg (1995) par 518. 

Sien die Groenskrif: Policy Proposals for a new Employment Standards Statute Staatskoerant(23 Februarie 
1997). 
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Die IAO het in 1992/1993 die 'International Programme on the Elimination of Child Labour' (IPEC) 

geloods. Die IAO sal volgens die program, in samewerking met regerings, werkgewers en werknemers 

in 'n land, veldtogte loods om kinderarbeid uit te wis. Suid-Afrika se kinderarbeiders kan baat by die 

ratifisering van die Konvensie 138 van 1973 met die oog op die verhoging van die minimum ouderdom 

na 16 jaar84 soos in Aanbeveling 146 voorgestel word en die IPEC-veldtog deur die IAO soos hierbo 

genoem is. Toesighoudende funksies van die IAO sal die Suid-Afrikaanse regering bind tot strenger 

monitering waardeur die gebruik van kinderarbeid beperk kan word. 

Probleme met die ratifikasie van die konvensie kan in Suid-Afrika ondervind word omdat talle families 

in Suid-Afrika (veral plaaswerker-families) nie sal kan oorleef sonder die lone van kinders nie. Hierdie 

komplekse probleem sal oor 'n wye front deur onder andere maatskaplike skemas en opleiding van werkers 

verbeter kan word. Die probleem van kinderarbeid sal nie deur 'n verbod op kinderarbeid alleen opgelos 

word nie. 

3.3 Minimumlone 

Die Suid-Afrikaanse regering het Konvensie 26 van 1928 wat handel oor minimum 

loonvasstellingsmasjinerie voor die onttrekking van Suid-Afrika aan die IAO geratifiseeren rni onttrekking 

daaraan gebonde gebly. Masjinerie vir die vasstelling van minimum lone85 van plaaswerkers is vir die 

eerste keer in Konvensie 99 van 1951 neergele.86 Die konvensie is nie deur Suid-Afrika geratifiseer nie. 

Lidlande wat die konvensie ratifiseer, kan besluit op watter groepe binne die landbou die konvensie van 

toepassing sal wees. 87 Lede van die hoer se familie kan byvoorbeeld van minimumlone uitgesluit word. 88 

84 

85 

86 

87 

88 

COSA TU bet gepoog om 16 jaar as die minimum ouderdom vir kinderarbeiders in die 1997-WBDV ingestel 
te kry. 

Verskeie intemasionale verdrae soos die Intemasionale Handves van Ekonomiese Sosiale en Kulturele 
Regte, die Deklarasie van Philadelphia en die Universele Verklaring van Menseregte beklemtoon die 
noodsaaklikheid van billike vergoeding vir 'n menswaardige bestaan. (N Valticos & G von Porobsky 
'International Labour Law' in R Blanpain (red) International Encyclopedia for Labour Law and Industrial 
Relations, Vol I (1977) 158). 

Vroeere konvensies soos Konvensie 26 van 1928 bet plaaswerkers uitgesluit. 

Artikel 1(2). 

Artikel 1 (3 ). 
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In natura-betaling kan 'n deel van die vasgestelde minimumloon uitmaak. Die konvensie is soepeler as 

die algemene konvensie vir industriele werkers. Elke lidland sal vry wees om die aard van die 

loonvasstellingsmasjinerie te bepaal, nadat met belangegroepe gekonsulteer is . 

. Die konvensie word aangevul deur Aanbeveling 89 van 1951 wat riglyne verskaf vir die vasstelling van 

minimumlone 'to maintain a suitable standard ofliving'. 'n Besondere aspek van die aanbeveling is dat 

die volgende faktore in aanmerking geneem moet word by bepaling van 'n gepaste lewensstandaard: 'the 

cost ofliving, fair and reasonable value for services rendered, wages paid for similar or comparable work 

under collective bargaining agreements in agriculture, and the general level of wages for work of a 

comparable skill in other industries in the area where the workers are sufficiently organised. '89 Die 

aanbeveling onderskryf dat voorsiening gemaak moet word vir toesighouding, inspeksie en sanksies by 

nie-betaling van minimumlone deur middel van nasionale wetgewing, asook metodes waardeur werkers 

wat onderbetaal is die betrokke bedrae kan terugeis. 

Konvensie 99 van 1951 is slegs deur 51 lande geratifiseer. Een van die belangrikste redes hiervoor is dat 

daar in 'n groot aantal lande nie effektiewe inspeksie-prosedures bestaan om lone in die landbou te monitor 

nie.90 Dit sal waarskynlik ook 'n struikelblok wees in die weg van ratifisering van die Konvensie No 131 

wat hieronder bespreek word. Die ekonomiese resessie versterk ook die tendens van werkgewers om 

minder as die minimumloon aan te bied en werknemers wat dit noodgedwonge aanvaar. In sulke 

omstandighede is dit problematies om minimumstandaarde af te dwing.91 

In 1970 is die Minimum Loonvasstellingskonvensie No 131 met spesiale verwysing na ontwikkelende 

lande asook Aanbeveling 135 aangeneem om die ouer Konvensie 99 van 1951 aan te vul. By die 

vasstelling van 'n minimumloon moet die behoeftes van die werknemer en sy familie met inagneming van 

lewenskoste en algemene loonvlakke, produktiwiteit en die wenslikheid van 'n hoe vlak van ekonomiese 

·ontwikkeling, in ag geneem word. In die vroeere konvensie is slegs op die behoeftes van die werknemer 

gekonsentreer. Konsultasie met verteenwoordigende werknemers en werkgewersorganisasies word nou 

89 

90 

91 

Kritiek teen die oorweging van hierdie faktore kan lui dat die werkgewer se vermoe om te betaal en ander 
ekonomiese faktore soos 'n resessie nie in berekening gebring word nie. 

N Valticos & G von Potobsky 'International Labour Law' in R Blanpain (red) International Encyclopedia 
for Labour Law and Industrial Relations Vol l (1997) 151 par 322. 

N Valticos & G von Potobsky 'International Labour Law' in R Blanpain (red) International Encyclopedia 
for Labour Law and Industrial Relations Vol 1 (1997) 153 par 329. 
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deur Konvensie 131 vereis. Die nuwe Suid-Afrikaanse Wet op Basiese Diensvoorwaardes92 waardeur die 

Loonwet teruggetrek word en waarin voorsiening gemaak word vir die vasstelling van minimumlone, 

bevat geen vereiste tot konsultasie voor so 'n vasstelling nie. Dit kan as 'n leemte beskou moet word. Die 

WBDV bepaal dat die Minister van Arbeid 'n loonvasstelling op Aanbeveling van die Kommissie vir 

Diensvoorwaardes kan doen. Die Kommissie moet verskeie aangeleenthede in aanmerking neem, maar 

hoef nie met die partye wat geraak gaan word te konsulteer nie.93 Indien 'n loonvasstelling vir 

plaaswerkers94 op die manier gedoen word, sal dit patemalistiese praktyke van die verlede voortsit. 

Alhoewel daar reeds masjinerie vir die vasstelling van lone vir plaaswerkers bestaan, sal die ratifisering 

van Konvensie 131 voordelig sal wees vir plaaswerkers, omdat die vasstelling en uitvoering van 'n 

minimumloon deur konsultasie en onder toesig van die IAO sal geskied. 

3 .4 Inspeksie 

Die hoofdokument van die IAO met betrekking tot arbeidinspeksie95 is Konvensie 81 van 194 7, naamlik 

'The Labour Inspection Convention'. Plaaswerkers was nie by die konvensie ingesluit nie en 'n spesiale 

Konvensie, No 129 van 1969 die 'Convention concerning Labour Inspection in Agriculture' is op landbou

arbeiders van toepassing gemaak. Die konvensie het eers in 1972 van krag geword en is tot 'n groot mate 

gebaseer op die standaarde van Konvensie 81. Konvensie 129 bevat egter sekere vemuwings. 

Konvensie 129 van 1969 vereis dat lande wat dit bekragtig 'shall maintain a system of labour inspection 

in agriculture'. Die konvensie beoog dat regerings deur middel van inspeksie moet toesien dat wette met 

betrekking tot diensvoorwaardes, veiligheid en gesondheid en indiensneming van kinders in die landbou 

92 

93 

94 

95 

Wet 75 van 1997. 

Artikel 54 van Wet 75 van 1997. 

Plaaswerkers was nooit by die Loonwet No 5 van 1957 ingesluit nie. Aangesien plaaswerkers nou ingesluit 
is by die WBDV wat voorsiening maak vir die vasstelling van minimumlone in artikel 55(4)(a) sal 'n 
minimumloon vir die eerste keer op plaaswerkers van toepassing gemaak kan word wanneer die nuwe 
WBDV in werking tree. 

Artikel 427 van die Vredesverdrag van Versailles wat in 1919 na die Eerste Wereldoorlog gesluit is, 
bepaal reeds dat 'Each State should make provision for a system of inspection in which women should 
take part, in order to ensure the enforcement of the laws and regulations for the protection of the 
employed.' (Die bepaling dat vroue betrokke moet wees is ongewoon en waarskynlik te danke daaraan 
dat heelwat vroee konvensies beskermende maatreels vir vroue, byvoorbeeld met betrekking tot nagwerk 
bevat het.) 
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, nagekom word. 

Die konvensie gee die opsie aan ratifiserende state om inspeksie ook uit te brei na persone wat nie 

loonarbeiders is nie, soos huurders wat nie van buite-hulp gebruik maak nie, asook deelsaaiers, lede van 

kooperasies en familielede van die ondememer.96 'n Inspekteur kan ook adviserend en afdwingend optree 

ten opsigte van regsreels wat lewensomstandighede en nie slegs die werksomstandighede van werkers en 

hul families raak nie.97 

Arbeidsinspekteurs vir die landbou kan volgens die konvensie vrylik, sonder vooraftoestemming en te 

enige tyd die werkplek wat ge'inspekteer moet word, betree. By 'n besoek aan die werkplek moet die 

inspekteur die werkgewer of sy verteenwoordiger en die werkers in kennis stel van sy teenwoordigheid, 

tensy dit nadelig vir die ondersoek sal wees. 98 Die privaat-woonhuis van 'n bestuurder van 'n ondememing 

mag nie sonder toestemming deur die inspekteur betree word nie.99 

Aanbeveling 133 ondersteun samewerking tussen tegniese dienste en arbeidsinspekteurs ten einde 

landbouprodusente te help om hul grond te verbeter, asook hulp by die verbetering van die woon- en 

werksomstandighede van persone op hulle grond. 100 'n Arbeidsinspekteur in die landbou kan betrokke 

wees by die af dwinging van regsvoorskrifte met be trekking tot sake so uiteenlopend soos die opleiding 

van werkers en verpligte skoolbywoning vir kinders. 101 Waar daar nie geskilbeslegtingsmeganismes 

bestaan nie, kan die arbeidsinspekteur selfs as bemiddelaar optree om geskille op te los. 102 

Die rol van die arbeidsinspekteur in die landbou is volgens die konvensie en die aanvullende aanbeveling 

baie meer ingestel op die opleiding, inligting en verbetering van die lewensomstandighede van werknemers 

96 

97 

98 

99 

100 

101 

102 

Artikel 5. 

Artikel 6(2). 

'n Inspekteur wat 'n industriele ondememing ondersoek, hoef volgens Konvensie 81 van 1947 nie sy 
teenwoordigheid aan te meld nie. (Artikel 1613). 

'n Plaashuis waar die hoer woon sal hierby ingesluit wees. 

Item 1. 

Item 2. 

Item 6(2). 
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as die rol van inspekteurs vir die nywerhede en industriee wat slegs as 'waghonde' optree met betrekking 

tot die nakoming van sekere reels. 

Die nuwe Wet op Basiese Diensvoorwaardes103 brei reeds die magte van inspekteurs uit om byvoorbeeld 

bemiddeling tussen werkgewers en werknemers te verrig. 104 Ratifisering van Konvensie 129 en die 

gepaardgaande verdere uitbreiding van die funksies van arbeidsinspekteurs in die nuwe WBDV kan 

meehelp om die posisie van plaaswerkers te verbeter. 

4. SLOT 

Daar word aanbeveel <lat die Suid-Afrikaanse regering Konvensies 141van1975, 138 van 1973, 131 van 

1970 en 121van1969 ratifiseer. Die voordele van ratifikasie van 'n konvensie van die IAO is duidelik 

waar daar nog nie wetgewing aanvaar is wat ooreenstem met 'n spesifieke konvensie nie, aangesien die 

ratifiserende land dan gebind is om wetgewing in ooreenstemming te bring met die konvensie wat die 

regering beplan om te ratifiseer. 

Daar kan gevra word wat die sin daarvan is om konvensies van die IAO te ratifiseer indien nasionale 

wetgewing reeds in ooreenstemming gebring is met die standaarde wat in die konvensie vervat is. Die 

antwoord hierop is dat 'n staat wat 'n konvensie ratifiseer in werklikheid 'n verdrag met ander lidlande 

van die IAO sluit om die bepalings van die konvensie te onderhou. Dit is 'n ernstige openbare 

verklaring van voorneme deur 'n staat waardeur die staat sigself ook ondergeskik stel aan die 

toesighoudende meganismes105 van die IAO. Om hierdie rede word aanbeveel dat die Suid-Afrikaanse 

regering die konvensies wat hierbo bespreek is ratifiseer, selfs al is die beginsels van sommige van die 

konvensies reeds in wetgewing vervat. 

Die voordele van ratifikasie is verder dat geratifiseerde konvensies in aanmerking geneem sal moet word 

by die toepassing en uitleg van arbeidswetgewing. Die doel van die WA V is onder andere om 

uitvoering te gee aan die verpligtinge wat die Republiek as 'n lidstaat van die lnternasionale 

103 

104 

105 

No 75 van 1997. 

Artikel 68(2)(a) van Wet 75 van 1997. 

Vir 'n bespreking van die toesighoudende funksie van die IAO sien Victor-Yves Ghebali The International 
Labour Organisation: A Case Study on the Evolution of UN. Specialised Agencies (1989) 220. 



617 

Arbeidsorganisasie aangegaan het. 106 Die WAV bepaal verder dat iemand wat die WAV toepas, die 

bepalings daarvan so moet interpreteer dat dit bestaanbaar is met die volkregtelike verpligtinge van die 

Republiek. 107 

Deur die ratifisering van die konvensies van die IAO met betrekking soos hierbo genoem, sal daar nog 'n 

stap nader aan geregtigheid vir plaaswerkers beweeg word. 

Alhoewel plaaswerkers se posisie wat vryheid van assosiasie en organisasie en kollektiewe bedinging 

betrefnou formeel gelykgestel is met die van ander werkers, is die maatreels in die grondwet en die Wet 

op Arbeidsverhoudinge nie voldoende om aan plaaswerkers die voile uitoefening van hierdie regte te 

verseker nie. Die rede hiervoor le opgesluit in geskiedkundige faktore wat steeds bepalend is vir die 

huidige arbeidsregtelike posisie van plaaswerkers in Suid-Afrika. Ratifikasie van Konvensie 141 van 1975 

van die IAO wat vryheid van assosiasie, organisasie en kollektiewe bedinging vir plattelandse werkers 

bevorder sowel as die konvensies met betrekking tot kinderarbeid, minimumlone en inspeksie, kan 

plaaswerkers bemagtig en kan instrumenteel wees daartoe dat Suid-Afrikaanse plaaswerkers die voile 

voordeel geniet van regte wat reeds formeel aan hulle toegeken is. 

Ondervinding in Suid-Afrika waar moorde op boere en aanrandings en moorde op plaaswerkers toeneem, 

toon dat die verklaring in die grondwet van die IAO dat 'lasting peace can be established only ifit is based 

on social justice', 108 waar bly. In die geval van Suid-Afrika sal sosiale geregtigheid teenoor plaaswerkers 

slegs beslag kry indien arbeidswetgewing ingespan word om hulle op gelyke voet met ander werkers te 

plaas. Die blote insluiting by dieselfde arbeidswetgewing waarby industriele werkers is nie genoegsaam 

nie. 'Regstellende aksie' word benodig om die ongelykhede wat histories vasgele is uit te wis. 

106 

107 

108 

Artikel l(b) van Wet 66 van 1995. 

Artikel 3(c). 

Verklaring van Philadelphia soos opgeneem in N Valticos & G von Potobsky 'International Labour Law' 
in R Blan pain (red) International Encyclopedia for Labour Law and Industrial Relations Vol 1 (1997) 24 
par 17. 
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HOOFSTUK9 

SAMEVATTING, GEVOLGTREKKING EN AANBEVELINGS 

1. INLEIDING 

Die doel met die stigting van die skeepspos aan die suiderpunt van Afrika was om in die 

voedselbehoeftes van die skepe van die VOIK te voorsien. Die beskeie nedersetting het naderhand 

gelei tot die kolonisasie van die gebied wat vandag as Suid-Afrika bekend staan. Landbou het die 

rugstring van die ekonomie gevorm tot met die ontdekking van goud en diamante. Soos die 

mynbou- en later die fabrieks- en dienstesektore van die ekonomie ontwikkel het, het landbou se 

bydrae in relatiewe terme verklein. Die landbou het nietemin tot vandag 'n noodsaaklike rol vir 

die ekonomie gespeel, nie net om in die binnelandse voedselbehoeftes van 'n snel groeiende 

bevolking en in die uitvoervraag te voorsien nie, maar ook as belangrike werkverskaffer. 

Arbeid was uit die staanspoor 'n onlosmaakbare bestanddeel van die landbou-ekonomie. Al het 

grootskaalse meganisasie in die landbou plaasgevind, is arbeid steeds 'n integrale deel van die 

landbouproduksieproses. Die plaaswerker speel 'n beskeie maar noodsaaklike rol in die verband. 

Die reg het van die eerste dae van blanke kolonisasie die regsverhouding tussen die hoer en sy 

plaaswerkers beheer. 

Die doel van hierdie tesis is om die ontwikkeling van die arbeidsregtelike posisie van plaaswerkers 

in Suid-Afrika vanaf 1652 tot 28 Februarie 1998 te ondersoek. Plaaswerkers vorm letterlik en 

figuurlik die afgeskeepte gedeelte van die Suid-Afrikaanse werksmag. Ten einde die huidige 

regsposisie van die plaaswerker te begryp, is dit nodig om die regsgeskiedenis van die plaaswerker 

sedert die aanvang van kolonisasie in Suid-Afrika te ondersoek. 

Navorsinglewertwee grondstellings op. Die eerste handel met die minderwaardige regsposisie van 

die plaaswerker teenoor die werkgewer soos ook in ander dele van die wereld gevind word. In 

Suid-Afrika is daar egter 'n ras-dimensie wat plaaswerkers se posisie verder verswak het. In die 

loop van die studie is die kemkarakter van die arbeidsreg blootgele naamlik die sosiale, 

maatskaplike, ekonomiese en regssubordinasie van die werker teenoor die werkgewer. Tweedens, 
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omdat die plaaswerker in Suid-Afrika hoofsaaklik swart was (by swart word kleurling en asiaat ook 

ingesluit) loop die regsgeskiedenis van die plaaswerker hand aan hand met die onderdrukking en 

beheer van swart mense deur blankes in die algemeen. 

V oortdurende arbeidstekorte het die ontwikkeling van die reg, insl uitende die arbeidsregten opsigte 

van die plaaswerker en by name die swart werker be1nvloed. Die studie ontbloot dus die 

meganismes wat die boere oor die jare meestal wettiglik ingespan het om arbeidstekorte te bowe 

te kom. Die doel van die regsmiddels was om die plaaswerker op plase vas te pen. Die temas wat 

ondersoek word, is onder andere die inkorting van plaaswerkers se bewegingsvryheid deur die 

inboekstelsel, belasting, paswette en die beperking van hulle toegang tot grond. 

Die regsposisie van plaaswerkers in Kalifornie (VSA) en Ontario (Kanada) is ondersoek. Die 

ondersoek toon aan dat die minderwaardige posisie van plaaswerkers in Suid-Afrika nie uniek is 

nie. Interessante parallelle word in die reg van die twee lande gevind. 

Die maatstok waaraan die Suid-Afrikaanse arbeidsreg hoofsaaklik gemeet moet word is die 

progressiewe Verklaring van Philadelphia (die grondwet van die IAO) en die konvensies en 

aanbevelings van die IAO. 

Die hoofstuk vat die navorsing saam wat m die studie gedokumenteer is, maak sekere 

gevolgtrekkings en doen enkele aanbevelings aan die hand. 

2. SAMEVATTING 

In hoofstukke 1 en 2 is daar ondersoek ingestel na die verskillende wyses waarop daar teenoor 

plaaswerkers gediskrimineer is, asook na die redes vir die diskriminasie. Daar is bevind dat 

rassisme, 'n vrees vir oorheersing deur swartes, 'n verwronge godsdienssin en die behoefte aan 

voldoende vasgepende en goedkoop arbeid, faktore was wat gelei het tot diskriminasie teen 

plaaswerkers. 

Rassistiese sienings is gebruik as regverdiging vir onder andere lae lone, die ontsegging van 

politieke regte, die weerhouding van opleiding, die beperking op die bewegingsvryheid van swart 
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persone en die beperking van hulle toegang tot grond, omdat die voorwerpe van rassisme gesien 

is as 'anders' met ander emosies en dus nie geregtig op menswaardige behandeling nie. 

2.1 Arbeidstekorte 

Voortdurende arbeidstekorte was een van die belangrikste redes Vlf diskriminasie teen 

plaaswerkers. Jan van Riebeeck het reeds probleme gehad om voldoende arbeiders te verkry vir 

die taak wat aan horn opgedra is en tot diep in die 20ste eeu het 'n konstante bron van goedkoop 

arbeid 'n behoefte van blanke boere gebly. Die inheemse bevolking was nie genee om hulle vry 

bestaan prys te gee nie en was slegs gewillig om vir kort periodes te werk om 'n begeerde luukse 

artikel te kon bekostig. Die vergoeding vir arbeid op plase was egter sodanig dat dit geen 

aansporing vir potensiele plaaswerkers gebied het nie. Boere het nie potensiele arbeiders gelok met 

aantreklike vergoeding, of met mekaar gewedywer vir beskikbare arbeid nie. Blankes se houding 

was dat, soos in die geval van slawe, dit die plig van die inheemse bevolking was om vir hulle te 

werk. Daar is van die regering verwag om wetgewing in te stel om swart persone te dwing om op 

plase te werk. 

2.2 Politiese posisie van blanke boere 

Vir die grootste gedeelte van die bykans drie en 'n half eeue onder bespreking het boere 'n sterk 

politiese posisie beklee en was wetgewing die aangewese instrument om swart persone in die <liens 

van blanke boere te dwing. Wanneer hulle eers op die plaas gewerk het, het boere van verskeie 

metodes gebruik gemaak om hulle aan plase te bind en hulle sodoende verhoed om te trek. 

2.3 Beperking van bewegingsvryheid van swart persone 

Die terrein waarop daar die meeste sukses behaal is met wetgewing as dwanginstrument, was die 

inkorting van die bewegingsvryheid van swart persone. Die vereiste dat slawe passe moes dra, is 

vroeg reeds uitgebrei na vry swartes deur middel van paswette en landloperwette. Kragtens hierdie 

wette wat in die Kaap ingestel is, kon 'n burgerlike 'n swart persoon sonder 'n pas, wat nie op 

privaatgrond verkeer het nie, in hegtenis neem. Die noordwaartse uitbreiding van koloniste het tot 

gevolg gehad dat 'oop' grond al hoe skaarser geraak het. Die gevolg was dat swartes wat nie passe 
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gehad het nie op sendingstasies en blanke plase alleenlik as arbeiders wettig kon verkeer. Die 

sendingstasies het beperkte grondgebied gehad en die gevolg was dat die inkorting van die 

bewegingsvryheid van swart persone (wat ook gedoen is om veediefstal te verminder), die effek 

gehad het dat hulle gedwing was om op blanke plase te werk om 'n wettige woonplek te verkry. 

'n Tipe neo-feodale stelsel het so aan die Kaap ontstaan nadat dit reeds in Europa begin verdwyn 

het. 

Humaniste en sendelinge het hulle beywer vir die regte van swartes en die gevolg hiervan was dat 

Ordonnansie 50 van 1828 waardeur paswette vir swartes afgeskaf is deur die regering aanvaar is. 

Die verwikkeling, saam met die vrystelling van die slawe het tot groot arbeidstekorte aan die Kaap 

gelei. 

Die gebrek aan vasgekeerde, goedkoop arbeid en boere se ontevredenheid met die regering se 

versuim om in hulle arbeidsbehoeftes te voorsien, was een van die belangrikste oorsake vir die 

Groot Trek. In die Trekkerrepublieke is paswette en landloperwette weereens ingestel, onder 

andere om genoegsame arbeid op plase te verseker. 

Gedurende die 20ste eeu is 'n verskeidenheid van paswette, instromingsbeheermaatreels en 'n 

stelsel van arbeidsburo's gebruik om swartes se bewegings ter 'Yille van misdaadvoorkoming te 

monitor, om toestroming na stede te verhoed, die beleid van afsonderlike ontwikkeling uit te voer 

en om genoegsame arbeid op die platteland te verseker. Maatreels wat instromingsbeheer gereel 

het, het werkers volgens beroep en die behoeftes van blanke werkgewers in die verskillende sektore 

geklassifiseer. Werkers wat as plaaswerkers geklassifiseer is, omdat hulle reeds in die beroep 

gestaan het, of omdat, daar arbeidstekorte in die boerderysektor was, of omdat hulle nie vir enigiets 

anders opgelei was nie, kon selde by arbeidsburo' s toestemming verkry om stedelike gebiede binne 

te gaan en was dus op die platteland vasgekeer waar daar nie veel ander werksgeleenthede en 

woonplek as op plase was nie. Die vasgepende arbeid was vanselfsprekend goedkoop arbeid. 

Oortreders van paswette is in sommige gevalle sonder dat hulle ooit aangekla of gevonnis is na 

'plaastronke' gestuur waar hulle onder haglike omstandighede as plaaswerkers hulle 'vonnis' moes 

uitdien. Die monitering van swart persone se bewegingsvryheid is eers beeindig deur die Wet op 

die Afskaffing van Instromingsbeheer No 68 van 1986. 
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2.4 Beperking van toegang tot grond 

Die beperking op swartes se toegang tot grond was deurlopend in die Suid-Afrikaanse geskiedenis 

'n effektiewe manier om swart persone van 'n selfstandige bestaan te ontse. Soos koloniste hulle 

grondgebied na die binneland uitgebrei het, was daar al hoe minder grond vir die inheemse 

bevolking beskikbaar. Wetgewing was die middel wat aangewend is om uiteindelik form eel beslag 

te gee aan 'n informele, geleidelike proses wat deur trekboere gebruik is om swartes van grond af 

te druk. Die Naturelle Grondwette van 1915 en 1936 het Suid-Afrika in swart en wit gebiede 

verdeel. Swartes was nie geregtig om grond te besit, te huur, of deelsaai-ooreenkomste aan te gaan 

op grond wat as 'blanke' grond geklassifiseer is nie. Daar is ook gepoog om 

huurarbeidooreenkomste geleidelik deur middel van die 1936-wet uit te fasseer. Hierdie neo

feodale stelsel het egter bly voortbestaan omdat dit boere met surplus grond in staat gestel het om 

arbeid te bekom sonder om veel aan lone te betaal en omdat dit vir swart bestaansboere die enigste 

wyse was waarop hulle nog 'n betreklik onafhanklike posisie kon beklee. Reservate wat vir swartes 

opsygesit is, was oorbevolk en het geen moontlikheid van 'n selfstandige bestaan gebied nie. 

Landelike swartes se toegang tot stede is mi bewindsoomame deur die Nasionale Party deur middel 

van instromingsbeheer gestuit, sodat huurarbeid 'n aantrelike altematief gebied het. In sekere 

gebiede is die stelsel egter onwettig verklaar en boere wou soms die grond wat deur huurarbeiders 

in beslag geneem is selfbenut. In sulke gevalle was loonarbeid op plase die enigste opsie. 

Die feit dat plaaswerkers en huurarbeiders geen regte op grond gehad het nie, het tot ontbering 

gelei. By die beeindiging van 'n dienskontrak wat gemeemegtelik deur blote kennisgewing kon 

geskied, het loonarbeiders en huurarbeiders outomaties hulle verblyfreg op die plaas verloor. Vir 

huurarbeiders was die probleme om altematiewehuisvesting te vind nog groter as vir loonarbeiders, 

omdat hulle blyplek vir 'n uitgebreide familie en vee moes vind. Huurarbeiders het in sommige 

gevalle geweier om te trek omdat hulle geen ander heenkome gehad het nie en dit het tot konflik 

gelei. Boere het die Wet op Oortreding No 52 van 1951 aangewend om afgedankte werkers se 

strukture te laat verwyder en hulle fisies van die grond afte sit. 

2.5 Heer- en Diensbodewette 

Behalwe vir wetgewing wat bewegingsvryheid en die toegang tot grond ingekort het, is die Heer-
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en Diensbodewette wat op die Britse 'Master and Servant'-wetgewing geskoei is, gebruik om swart 

persone te dwing om vir blankes te werk. Na die inwerkingtreding van Ordonnansie 50 en die 

vrystelling van slawe het die blanke regering wat uit werkgewers bestaan het, die Heer- en 

Diensbodewetgewing aan die Kaap ingestel in 'n poging om arbeidstekorte op te los. Die 

wetgewing het voorsiening gemaak vir langtermyndienskontrakte en tronkstraf vir beide 

kontrakbreuk en wangedrag. Strawwe vir oortredende werknemers was baie swaarder as strawwe 

vir werkgewers. Heer- en Diensbodewetgewing is ook in die Boerepublieke aanvaar. Sommige 

van die wette het selfs voorsiening gemaak vir strenger strawwe vir plaaswerkers as vir ander 

werkers wat deur die wette gedek is. Die Heer- en Diensbodewette is in Suid-Afrika ingestel teen 

die tyd <lat <lit in Brittanje uitgefasseer is. In die 20ste eeu was die wette in Suid-Afrika toenemend 

slegs op plaaswerkers van toepassing, omdat nywerheidswerkers by wette ingesluit was waardeur 

die diensverhouding gereel is. Feitlik die enigste voordeel van Heer- en Diensbodewetgewing is 

<lat werknemers wat op die werkgewer se perseel ingewoon het, geregtig was op een maand 

betaalde siekverlof en in natura-vergoeding vir 'n verdere maand as die siekte !anger sou duur. Die 

Heer- en Diensbodewette is in 1974 as gevolg van buitelandse druk deur die Suid-Afrikaanse 

regering herroep. Teen daardie tyd was wette wat instromingsbeheer na stede gereel het van krag 

en die wette het plaaswerkers so effektief aan plase gebind <lat die Heer- en Diensbodwette nie meer 

nodig was om goedkoop vasgekeerde arbeid te verseker nie. 

2.6 Belastings 

Belastings wat op swartes gele is het hulle ook gedwing om vir blanke boere te werk. Hut- en 

hoofbelasting wat aan swartes opgele is, het die implikasie gehad <lat swartes nie net 

bestaansboerdery kon bedryf nie, maar kontant moes verdien om die belastings te kon betaal. Die 

belastings het hulle effektief gedwing om loonarbeid te verrig. Loonarbeid op plase is aantreklik 

gemaak deurdat 'n sekere aantal hutte op 'n plaas vrygestel is van belasting. Boere wat swak lone 

betaal het, is nie benadeel nie, die wetgewer het vir hulle ook gesorg deurdat die aantal hutte op 'n 

plaas beperk is, of hoer belasting vir hutte wat die getal oorskry het, betaal moes word. Op die 

manier is plaaswerkers afgedwing van plase waar diensvoorwaardes meer voordelig was na plase 

waar die werkgewer laer lone betaal het of moontlik onmenslike diensure geeis het. Boere het dus 

nie nodig gehad om met mekaar vir arbeid te kompeteer nie. 
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2.7 Die plaas as geslote instelling en paternalisme 

Boere kon feitlik absolute gesag oor hulle werkers uitoefen omdat die plaas as geslote instelling 

as 'n selfstandige mikrokomos gefunksioneer het. Afgeleenheid van plase het tot gevolg gehad dat 

werkers op feitlik elke lewensterrein totaal van die boer afhanklik was. Hulle was onder andere 

afhanklik van die boer vir voedsel, huisvesting, mediese sorg, vervoer en onderwys vir hulle 

kinders. Lae lone het hulle vermoe beperk om in hulle eie behoeftes te voorsien. 

Die boer het op 'n paternalistiese wyse opgetree as 'n tipe paterfamilias wat feitlik absolute beheer 

gehad het oor persone wat onder sy gesag gestaan het. Beheer kon uitgeoefen word oor 'n 

plaaswerker se persoonlike lewe, omdat daar nie skeiding tussen die werk- en woonplek was nie. 

Die boer het seggenskap oor kinders se onderwys gehad, omdat die boer kon besluit of 'n skool op 

die plaas opgerig sal word of nie. Die plaasskool is gewoonlik tydens oestyd gesluit of enige ander 

tyd wanneer die boer ekstra arbeid nodig gehad het. Die boer het ook seggenskap gehad oor die 

gaste wat plaaswerkers kon ontvang, asook oor die bewegingsvryheid van plaaswerkers, omdat 

hulle toestemming van die boer moes verkry om die plaas te verlaat. Geweld teenoor plaaswerkers 

was nie ongewoon nie en die boer het dit as sy reg beskou om plaaswerkers vir oortredings te 

'tugtig'. 

Onderdanigheid, gevoelens van minderwaardigheid, vrees en magteloosheid wat hierdeur 

veroorsaak is, het nog groter afhanklikheid van die werkgewer gekweek en dit was bevorderlik om 

plaaswerkers aan 'n spesifieke plaas te bind. Die absolute seggenskap van boere oor plaaswerkers 

is versterk deurdat hulle gemeenregtelik met slegs kennisgewing as vereiste van die plaas afgesit 

kon word. Om hulle werk- en woonplek te behou, was plaaswerkers verplig om gedienstig en 

inskiklik op te tree. 

2.8 Die dopstelsel 

Die dopstelsel was 'n baie effektiewe wyse wat deur sekere boere gebruik is om plaaswerkers aan 

'n plaas te bind. Drank is aan werkers verskaf as deel van hulle in natura-vergoeding. 

Drankverslawing, wat katastrofiese gevolge vir plaaswerkergesinne ingehou het, is deur die 

dopstelsel aangemoedig en is steeds, veral in die Wes-Kaap 'n probleem. Alhoewel die verskaffing 
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van drank as deel van 'n vergoedingspakket deur wetgewing verbied is, verskafwerkgewers van 

veral wynplase steeds drank wat werknemers by hulle kan koop. Hierdeur word lae lone nog verder 

verswak, omdat verslaafde werkers 'op skuld' koop en daar aan die einde van 'n maand min oorbly 

vir lewensnoodsaaklikhede vir die gesin. Drankmisbruik speel veral in die Wes-Kaap 'n groot rol 

in die onbevredigende sosio-ekonomiese posisie van plaaswerkers. Lae lone, lae vlakke van 

beroepsbevrediging, swak huisvesting en 'n bestaan waar daar nie hoop is op 'n hoer 

lewenskwaliteit nie, moedig die gebruik van drank as ontvlugting aan. 

2.9 Die inboekstelsel 

Boere het aanspraak gemaak op die arbeid van die familielede van plaaswerkers en het hulle 

weerhou daarvan om meer lonende werk buite die plaas te doen. Selfs gedurende stil tye op die 

plaas moes hulle daar bly vir die moontlikheid dat hulle arbeid benodig sou word. Kinderarbeid was 

'n wyse waarop goedkoop, gedienstige arbeid verkry is en die boer verseker was van 

opeenvolgende geslagte plaaswerkers, omdat die kinders nie vir enigiets anders opgelei is nie. 

Die inboekstelsel wat aan die Kaap ontstaan het, was kinderarbeid in die vorm van slawerny 

waarvan onder die dekmantel van 'n vakleerlingskapkontrak gebruik gemaak is. Kinders van 

slawe-ouers was regtens ook die besitting van die ouers se eienaar. Toe slawe aan die Kaap met 

vry plaaswerkers getrou het, het die inboekstelsel ontstaan waarvolgens 'n seun van 'n ouerpaar 

waarvan een 'n slaaf was, tot sy 25ste jaar vir die eienaar van die slawe-ouer moes werk. Meisies 

moes tot hulle 21 ste jaar so werk. Die stelsel is later uitgebrei na kinders van vry plaaswerkers wat 

tot hul agtste jaar deur die boer onderhou is. Die stelsel is ook in die Trekkerrepublieke toegepas. 

Die Trekkerrepublieke is gereeld deur sendelinge daarvan beskuldig <lat handeldryf met kinders 

('swart ivoor') plaasgevind het en <lat daar oorlog teen swart stamme gemaak is met die doel om 

kinders wat ouerloos agtergelaat is, kragtens die inboekstelsel as arbeiders te gebruik. Die 

inboekstelsel is eers teen die einde van die 19de eeu tot 'n einde gebring. Inboeking was 

veronderstel om 'n tipe vakleerlingskap te wees, maar daarvan het min op plase tereggekom, omdat 

geskoolde arbeid nie nodig geag is om plaaswerk te kon verrig nie. Die kinders was op sigself 

vasgekeerde arbeid, maar 'n verdere voordeel vir die boer was <lat ouers van kinders wat deur die 

inboekstelsel aan 'n plaas gebind is, nie sou trek nie, omdat hulle nie hulle kind ofkinders sou wou 

agterlaat nie. 



626 

Nadat die inboekstelsel teen die einde van die 19de eeu beeindig is, is daar steeds op plase van 

kinderarbeid gebruik gemaak. Gemeenregtelik was daar geen beletsel teen die gebruik van kinders 

bo sewe as arbeiders nie, so lank die ouer of voog se toestemming verkry is. Die gebruik van die 

arbeid van kinders onder 15 jaar word verbied deur die Wet op Kindersorg No 74 van 1983 asook 

die Wet op Basiese Diensvoorwaardes No 3 van 1983. Vrystelling wat in bepaalde gevalle verkry 

kon word, het egter tot misbruik gelei. 

2.10 Weerhouding om te trek 

Plaaswerkers wie se kontrak tot 'n einde gekom het en wou trek is dikwels deur boere verhoed om 

te trek deurdat die boer geweier het om plaaswerkers se kinders saam met hulle te laat trek en deur 

hulle vee en lone terug te hou. 

Lenings wat plaaswerkers in die lig van hulle lae lone by die boer moes aangaan om 

noodsaaklikhede te koop, het aan die boer ook 'n rede gegee om plaaswerkers te verhoed om te 

trek. Die gebruik was om 'n plaaswerker se skuld agter in sy pasboek aan te teken. 

Soos hierbo aangedui is, het wetgewililg, sowel as informele metodes wat deur boere gebruik is om 

plaaswerkers aan plase te bind, tot gevolg gehad dat die arbeid wat hulle op plase verrig het as 

dwangarbeid beskryf kan word. 

2.11 Uitsluiting van plaaswerkers uit arbeidswetgewing 

Plaaswerkers se arbeidsregtelike posisie is gedurende die 20ste eeu net soveel benadeel deur 'n 

oormaat van wetgewing wat hulle op plase vasgepen het, as deur 'n gebrek aan wetgewing om hulle 

te beskerm. Wetgewing wat minimum diensvoorwaardes, werkloosheidsversekering, minimum 

lone en arbeidsverhoudinge gereel het en op nywerheidswerkers van toepassing was, was nie op 

plaaswerkers van toepassing nie. Die uitsluiting van plaaswerkers uit arbeidswetgewing het die 

belange van boere gedien, omdat hulle daardeur in staat gestel is om die plaas steeds op 'n 

patemalistiese wyse te bestuur en beheer uit te oefen oor onder andere plaaswerkers se werkure, 

vakansietye en lone. Plaaswerkers het nie die voordeel van die Nywerheidsversoeningswet en later 

die Wet op Arbeidsverhoudinge geniet wat vryheid van assosiasie beskerm het, 
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geskilbeslegtingsmeganismes daargestel het en stakers wat sekere vereistes nagekom het, beskerm 

het nie. Hierdie stand van sake het blanke boere gepas, omdat hulle stakings gevrees het en self 

beheer oor elke aspek van 'n werker se lewe wou he. Die onbillike arbeidspraktykbegrip wat mi 

die Wiehahn-kommissie se verslag ingestel is, was ook nie op plaaswerkers van toepassing nie. 

Hulle kon steeds slegs met die kennisgewingperiodes wat deur die gemenereg vereis is, afgedank 

word. Dit het tot groot ontbering vir plaaswerkers en huurarbeiders gelei, omdat hulle soms 

geslagte lank al op die plaas gebly het en omdat hulle 'n nuwe werk en woonplek moes soek asook 

huisvesting vir 'n uitgebreide familie en weiding vir vee. 

Boere kon weens die sterk politiese posisie wat hulle vir die grooste gedeelte van die 20ste eeu 

gehandhaaf het, verhoed dat plaaswerkers by arbeidswetgewing ingesluit word. Argumente wat 

gebruik is om die uitsluiting van plaaswerkers te regverdig, het ingesluit die spesiale verhouding 

tussen plaaswerker en hoer wat saam met die gemenereg volgens boere genoegsame beskerming 

aan plaaswerkers sou hied, die seisoenale aard van die landbou, die gevoeligheid van 

landbouprodukte vir weersomstandighede en die bederfbaarheid van landbouprodukte. 

Onderliggend aan al die argumente was die begeerte van boere om steeds absolute beheer oor 

werkers te behou en die vrees vir die skade wat stakings sou kon aanrig. 

2.12 Ontoereikendheid van die gemenereg 

In teenstelling met boere se aansprake, het die gemenereg soos in hoofstuk 3 uitgewys is, nie 

genoegsame beskerming aan plaaswerkers gebied nie. Die belangrikste rede hiervoor was dat 'n 

werkgewer die dienskontrak gemeenregtelik na willekeur kon beeindig nadat die relevante 

kennisgewingsperiode verleen is. Boere kon weens hulle sterker bedingingsposisie 'n kontrak sluit 

wat vir hulle voordelig was (die sogenaamde prerogatiewe kontrak). Plaaswerkers was in sommige 

opsigte in 'n beter posisie toe hulle regte en verpligtinge deur hulle status bepaal is, omdat dit ook 

'n versorgingsplig ingesluit het wat nie kragtens die gemenereg bestaan het sonder dat daarvoor 

beding is nie. 

Toestande waaronder plaaswerkers en hulle gesinne moes leef en werk, het aangetoon dat die 'mooi 

persoonlike verhouding' tussen plaaswerker en hoer waarop boere graag geroem het, dikwels 'n 

dekmantel was vir 'n verhouding waar die mag oor die lewensomstandighede van plaaswerkers en 
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hulle gesinne in die hande van 'n despotiese werkgewer was. In die 20ste eeu was lae lone, 

kinderarbeid, aanranding van plaaswerkers, onmenslike werkure, geen siekte-, vakansie- en 

kraamverlof, swak huisvesting, gebrekkige onderwys en opleiding en 'n posisie waar vroue 

uitgebuit is, net so 'n groot probleem soos in voorafgaande eeue. Dit was 'n mite <lat werkgewers 

en werknemers soos een gelukkige familie op die plaas gewoon het. 

Die feit <lat werkers weens hulle uitsluiting uit arbeidswetgewing geen beskerming geniet het nie 

en geen bedingingsmag gehad het nie, saam met die uitbuiting van plaaswerkers deur boere, het 

veroorsaak <lat hulle in die swakste denkbare arbeidsregtelike posisie verkeer het. 

2.13 Die insluiting van plaaswerkers by arbeidswetgewing 

Die Wiehahn-kommissie het reeds in 1981 aanbeveel dat plaaswerkers by arbeidswetgewing 

ingesluit word. Die sterk politiese posisie van landbouwerkgewers het tot gevolg gehad <lat 

soortgelyke aanbevelings van die Nasionale Mannekragkommissie nie deur die regering aanvaar 

is nie. Bykans 'n dekade later eers is 'n belangrike deurbraak vir plaaswerkers op arbeidsregtelike 

terrein bewerkstellig, deurdat drie-party-onderhandelings tussen verteenwoordigers van arbeid, 

besigheid en die regering uitgeloop het op die ondertekening van die Laboria Minuut. Hierin het 

die regering ondemeem om arbeidswetgewing na plaaswerkers uit te brei. 

In 1992 is plaaswerkers by wetgewing met betrekking tot minimum diensvoorwaardes en 

werkloosheidsversekering ingesluit. Die jaar daama is die Wet op Landbou-arbeid (WLA), wat op 

konsensus berus het, mi 'n lang onderhandelingsproses tussen veral COSA TU en SALU, deur die 

parlement aanvaar. Die Wet het beide die diensvoorwaardes en arbeidsverhoudinge vir 

plaaswerkers gereel. Op die terrein van diensvoorwaardes wat in hoofstuk 4 bespreek is, was 

plaaswerkers steeds in 'n swakker posisie as nywerheidswerkers, omdat die WLA toegelaat het dat 

hulle langer ure werk as nywerheidswerkers en omdat hulle diensure gedurende sekere tye van die 

jaar verleng kon word. Die WLA het egter legitimiteit geniet omdat <lit op konsensus berus het. 

Die WLA het die Wet op Arbeidsverhoudinge (WA V) van 1956 ook op plaaswerkers van 

toepassing gemaak. Hoofstuk 1 van die WLA wat in hoofstuk 5 van die studie bespreek is, het 

egter 'n verbod op stakings deur plaaswerkers bevat, tensy so 'n ooreenkoms tussen plaaswerker 
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en hoer bereik is. Belangegeskille moes aan arbitrasie onderwerp word en geskille oor onbillike 

arbeidspraktyke is deur die nuutgeskepte landbou-arbeidshof verhoor. Die landbou-arbeidshofhet 

groot klem geplaas het op versoening en bemiddeling, 'n ondersoekende, informele, eerder as 'n 

adversatiewe proses en was verplig was om die besondere boerderysituasie in aanmerking te neem. 

Die hof het ondanks kritiek 'n belangrike en positiewe bydrae gelewer tot geskilbeslegting in 'n 

sektor wat nie voorheen by arbeidswetgewing ingesluit was nie. Die hof het nie slegs die geskil 

voor die hof besleg nie, maar gepoog om die verhouding tussen partye te herstel. 

Met 'n swart, werkersgesinde regering wat in 1994 aan bewind gekom het, het die politiese 

bevoorregte posisie van blanke boere verval en plaaswerkers is ingesluit by 'n algemene wet wat 

die reg om te staak aan werkers wat daarby ingesluit word, verleen. Die 1995-WA V is in hoofstuk 

6 bespreek. Die landbou-arbeidshof is af geskaf en die Kommissie vir Versoening, Bemiddeling 

en Arbitrasie neem nou meestal die plek daarvan in. Geselekteerde geskille word deur die 

arbeidshof bereg. Geen uitsonderings word ten opsigte van plaaswerkers in die WA V gemaak nie 

en hulle is nou in alle opsigte gelykgestel aan nywerheidswerkers. 

Die 1997-WBDV wat nog nie volledig in werking gestel is nie en wat hoofstuk 2 van die WLA wat 

oor basiese diensvoorwaardes handel, herroep, bevat nie meer diskriminerende maatreels teenoor 

plaaswerkers ten opsigte van minimum diensstandaarde nie. Die 1997-WBDV bevat ook 

masjinerie vir die vasstelling van minimumlone, sodat die nadeel wat plaaswerkers gely het omdat 

hulle nie by die Loonwet ingesluit is nie, deur die 1997-WBDV opgehefword. Wanneer die 1997-

WBDV volledig in werking gestel word, sal daar wat arbeidswetgewing betref geen verskil meer 

in die posisie van plaaswerkers teenoor die van nywerheidswerkers bestaan nie. 

2.14 Grondhervorming van toepassing op plaaswerkers 

Die regering het gepoog om die onbevredigende situasie van huurarbeiders wat sonder rede deur 

'n hoer van sy grond afgesit kon word, te beredder deur die Wet op Grondhervorming 

(Huurarbeiders) No 3 van 1996 te aanvaar, waarvolgens huurarbeiders beskerming teen uitsetting 

verkry en die wat aan sekere vereistes voldoen, eiendomsreg kan verkry op die grond waarop hulle 

woon. Die definisie van huurarbeider hied tans 'n probleem omdat daar botsende hofuitsprake oor 

die interpretasie daarvan bestaan. 
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Die onsekere posisie van plaaswerkers wat nie huurarbeiders is nie, op die grond en huise wat deur 

hulle bewoon word, is deur die Wet op die Uitbreiding van Sekerheid van Verblyfreg No 62 van 

1997 aangespreek. Plaaswerkers wat ooreenkomstig die WA V ontslaan is, kan net uit hulle huise 

gesit word indien billikheidsvereistes in aanmerking geneem word. Genoemde twee wette wat 

groter sekuriteit vir plaaswerkers meebring is in hoofstuk 7 bespreek. 

Die twee wette maak inbreuk op boere se feitlik absolute beheer oor hulle eiendom waardeur hulle 

in die verlede ook beheer gekry het oor die mense (plaaswerkers) wat op die grond gewoon het. 

Boere is negatief ingestel oor die inbreuk wat op hulle eiendomsreg gemaak word. Indien die 

geskiedenis van die onregmatige ontneming van die regte van die inheemse bevolking op grond wat 

voorheen deur hulle bewoon is en die onbevredigende arbeidsregtelike posisie wat hulle as gevolg 

daarvan ingeneem het, in oenskou geneem word, is dit duidelik dat grondhervorming noodsaaklik 

is om geregtigheid te laat geskied teenoor die groot groep plaaswerkers wat as gevolg van onreg 

van die verlede in loonarbeid op plase gedwing is. Dit is in ooreenstemming met die handves van 

regte wat die regering magtig om grondhervorming te bewerkstellig om die gevolge van 

rassediskriminasie van die verlede reg te stel en die waarborg in die handves dat niemand sonder 

'n hofbevel uit hulle huis gesit kan word nie. 

2.15 Beskerming wat die handves van regte hied 

Behalwe die beskerming wat plaaswerkers nou geniet deur middel van arbeidswetgewing en 

grondhervormingswette verrig het, bied die handves van regte ook beskerming op terreine waarop 

plaaswerkers in die verlede benadeel is. Die handves waarborg dat elkeen gelyk is voor die reg en 

die reg het op gelyke beskerming. Dit bepaal dat elkeen die reg het dat hulle menswaardigheid 

gerespekteer en beskerm word, dat elkeen vry sal wees van alle vorme van geweld, dat niemand 

aan dwangarbeid onderwerp sal word nie, dat elkeen die reg het op vryheid van assosiasie, vryheid 

van beweging en verblyf, bedryf, beroep en professie. Elkeen het volgens die handves ook die reg 

op billike arbeidspraktyke en die reg om nie sonder 'n hofbevel uit hul woning gesit te word nie. 

Elke kind het die reg om teen uitbuitende arbeidspraktyke beskerm te word. Elkeen het volgens 

die handves die reg op basiese onderwys. Die geskiedenis van Suid-Afrikaanse plaaswerkers toon 

dat hulle regte op al bogenoemde terreine misken is. 
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2.16 Regsvergelyking 

Regsvergelyking met Kalifomie in die VSA waar plaaswerkers ook soos Suid-Afrikaanse 

plaaswerkers 'n lang geskiedenis van diskriminasie en uitsluiting uit arbeidswetgewing ervaar het, 

het aangetoon dat 'n spesiale wet op arbeidsverhoudinge vir die landbousektor wat aan 

plaaswerkervakbonde meer regte as aan vakbonde vir nywerheidswerkers verleen het en 

plaaswerkervakbonde ten koste van landbouwerkgewers begunstig het, plaaswerkers nie bemagtig 

het soos die bedoeling was nie. Die feit dat elke plaas op sigself 'n bedingingseenheid is en daar 

nie van sentrale bedinging gebruik gemaak kan word nie, is deel van die probleem, aangesien 

mannekrag en fondse 'n probleem vir die organisering van plaaswerkers in Kalifornie is. Sterk 

vakbonde is deur die wetgewer as die instrument vir die bemagtiging van plaaswerkers in 

Kalifornie gesien. Die 'California Agricultural Labour Relations Act' het gevolglik wyer magte 

aan plaaswerkervakbonde as aan vakbonde vir nywerheidswerkers verleen. Voor- indiensneming 

geslotegeledere-ooreenkomste is byvoorbeeld wettig vir die landbousektor maar nie vir die 

nywerheidsektor nie. Die Wet het sekondere boikotte deur plaaswerkers gewettig, terwyl dit nie 

vir nywerheidswerkers in Kalifornie wettig is om dit toe te pas nie. Weens die 'make whole'

remedie wat inhou dat 'n boer vergoeding aan werkers moet betaal indien hy/sy nie in goeie trou 

met die vakbond onderhandel het nie en die plaaswerkers as gevolg daarvan teen laer lone gewerk 

het, was boere negatief ingestel teenoor die registrasie van vakbonde. Werkgewers het 

vertragingstaktiek by die registrasie van 'n vakbond as verteenwoordiger van die werknemers op 

'n plaas gebruik. Die taktiek was in baie gevalle suksesvol, met die gevolg dat 

plaaswerkervakbonde nie meer geloofwaardigheid gehad het nie. Plaaswerkervakbonde het 

gekwyn, sodat daar vandag min van kollektiewe bedinging in die landbousektor in Kalifornie 

teregkom. Hierdie situasie is in skerp kontras met die hoogtepunt wat die United Farm Workers 

Union net voor en net mi die instelling van die California Agricultural Labour Relations Act beleef 

het. 

Die spesiale geskilbeslegtingsliggaam vir die landbousektor, die California Agricultural Labour 

Relations Board is saamgestel uit ondersteuners van die heersende politieke party wat by die 

instelling van die CALRA 'n werknemersgesinde regering was. As gevolg hiervan het die liggaam 

eensydige uitsprake ten gunste van werknemers gelewer en geloofwaardigheid verloor. 

Landbouwerkgewers het dit vermy om ooreenkomste met plaaswerkervakbonde te sluit, omdat die 



632 

Wet en die geskilbeslegtingsliggaam as pro-werknemer gesien is. Plaaswerkervakbonde se ledetal 

het drasties gedaal, omdat hulle geen bedingingsmag gehad het nie. 

'n Studie van die arbeidsregtelike posisie van plaaswerkers in Ontario is ook gedoen. Plaaswerkers 

in die gebied is ook soos Suid-Afrikaanse plaaswerkers eers in 1994 deur middel van 'n spesiale 

wet, die 'Ontario Agricultural Labour Relations Act' ingesluit by wetgewing wat 

arbeidsverhoudinge reel. Die verandering in die arbeidsregtelike posisie van plaaswerkers is 

teweeggebring toe 'n werknemersgesinde regering aan bewind gekom het. Die wet kom ooreen 

met die herroepte Suid-Afrikaanse Wet op Landbou-arbeid, aangesien stakings in die landbousektor 

in albei gebiede verbied is. 'n Spesiale tribunaal vir die beregting van geskille in die landbousektor 

is ook in Ontario ingestel. Alhoewel daar nie sterk georganiseerde vakbonde vir plaaswerkers in 

Ontario bestaan het nie, het vakbonde na die instelling van die Wet suksesse begin behaal met 

ooreenkomste wat met werkgewers gesluit is om die diensvoorwaardes van plaaswerkers te 

verbeter. 

Met die verkiesing van 'n politieke party wat pro-werkgewer was, is die 'Ontario Agricultural 

Labour Relations Act' egter weer herroep nadat dit vir 'n tydperk van net meer as 'njaar van krag 

was. In reaksie hierop het die United Food and Commercial Workers International Union 'n 

aansoek na die 'Ontario Court of Justice' gebring wat die hof versoek om te bevind dat die 

uitsluiting van plaaswerkers uit arbeidswetgewing in Ontario inbreuk maak op hulle reg op vryheid 

van assosiasie en gelykheid voor die reg wat in die Kanadese grondwet gewaarborg word. Daar 

is nog nie uitspraak in die saak gelewer nie, maar dit is moontlik dat die herroeping van die Wet 

en die beperking wat dit op die grondwetlike regte van plaaswerkers meebring, by 'n afweging van 

belange deur die hof tog as redelik en regverdigbaar gesien kan word in die lig van die spesiale 

waarde van die sogenaamde familieplaas vir die Kanadese gemeenskap. 

2.17 Standaarde van die Internasionale Arbeidsorganisasie 

Daar is in die studie gekyk na algemene konvensies en aanbevelings van die Intemasionale 

Arbeidsorganisasie wat van belang vir Suid-Afrikaanse plaaswerkers is, asook na konvensies en 

aanbevelings wat spesifiek gerig is op die verbetering van die posisie van plaaswerkers oflandelike 

werkers, wat plaaswerkers ook insluit. Konvensies en aanbevelings wat betrekking het op vryheid 
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van assosiasie, kinderarbeid, minimum loonvasstellingsmasjinerie en inspeksie is bespreek. Van 

besondere belang is Konvensie 141 van 1975 wat betrekking het op die vryheid van assosiasie en 

die beskerming van die reg op organisering en kollektiewe bedinging vir landelike werkers. 

Op lidstate wat Konvensie 141 ratifiseer, word 'n verpligting geplaas wat nie vervat is in 

Konvensies 87 en 98, algemene konvensies aangaande die beskerming van vryheid van assosiasie 

en die reg om te organiseer en kollektief te beding nie. Van regerings wat Konvensie 141 ratifiseer, 

word verwag om positiewe stappe te neem om vakbonde vir landelike werkers te bevorder op so 

'n wyse dat hulle onafhanklikheid behoue bly. Struikelblokke vir die groei van landelike vakbonde 

moet deur ratifiserende regerings uit die weg geruim word. W aar daar normaalweg van 'n regering 

verwag word om te sorg dat werknemers se reg op vryheid van assosiasie beskerm word teen 

inbreukmaking daarop, le hierdie konvensie die plig op ratifiserende regerings om aktief mee te 

werk om die vryheid van assosiasie van landelike werkers te bevorder, sodat hulle deel kan he aan 

ekonomiese en sosiale ontwikkeling en die voordele wat daaruit spruit. 

3. GEVOLGTREKKINGS EN AANBEVELINGS 

In hierdie studie is daar bevind dat plaaswerkers weens geskiedkundige faktore wat hulle in 'n 

posisie van dwangarbeid laat beland het, steeds nie vry is om die regte wat deur wetgewing aan 

hulle toegeken is, vir hulle toe te eien nie. Hulle is steeds gebonde aan die plaas weens faktore soos 

ongeletterdheid, 'n gebrek aan opleiding, lae lone, drankmisbruik, kinderarbeid en 'n posisie van 

onderdanigheid en minderwaardigheid. Swak georganiseerde vakbonde wat plaaswerkers bedien, 

het tot gevolg dat hulle nie hulle reg tot vryheid van assosiasie kan benut nie en dat dit nie in die 

praktyk vir plaaswerkers van groot waarde is nie. 

Uit probleme wat plaaswerkers steeds ondervind, blyk dit dat arbeidswetgewing wat genoegsame 

beskerming en bemagtiging verleen aan nywerheidswerkers, nie voldoende is om plaaswerkers te 

beskerm en te bemagtig nie. Die huidige onbevredigende posisie van plaaswerkers word nie na 

behore aangespreek deur arbeidswetgewing nie omdat die landbou-erfenis tot gevolg het dat 

plaaswerkers eiesoortige probleme ondervind. Probleme van plaaswerkers wat steeds nie deur die 

huidige wetgewing aangespreek word nie, word hieronder saamgevat. 
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3.1 Minimum Diensvoorwaardes 

Die 1997-WBDV maak nie voorsiening vir 'n verpligte skriftelike dienskontrak me. Die 

werkgewer is slegs verplig om die werknemer van skriftelike besonderhede te voorsien wanneer 

die werknemer met <liens begin. Wat hierdie aspek betrefwas plaaswerkers eeue terug in 'n beter 

posisie. Reeds in 1800 in maatreels wat as die eerste arbeidswetgewing gesien kan word, het die 

Nederlandse regering aan die Kaap voorsiening gemaak vir die verlyding van skriftelike 

dienskontrakte voor getuies. Kwesbare werkers wat in 'n swak bedingingsposisie teenoor 'n 

werkgewer staan, behoort beter beskerming by die aangaan van 'n dienskontrak te geniet as 

waarvoor daar huidiglik in die WBDV voorsiening gemaak word. Alhoewel die inhoud van die 

dienskontrak tot 'n groot mate deur wetgewing bepaal word en daar gese kan word dat plaaswerkers 

vanaf 'n statusverhouding in feodale tye, tot 'n kontraktuele verhouding gevorder het toe slegs die 

gemenereg op hulle van toepassing was en weer tot by 'n statusverhouding, is daar nog heelwat 

bedinge wat deur ooreenkoms aangespreek kan word. Weens plaaswerkers se swak 

bedingingsposisie sal dit steeds vir die werkgewer moontlik wees om 'n prerogatiewe kontrak te 

sluit. Daar word derhalwe aanbeveel dat die 1997-WBDV voorsiening maak vir die behoorlike 

verlyding van skriftelike dienskontrakte voor getuies in die geval van kwesbare werkers. 

Geen voorsiening word in die 1997-WBDV gemaak vir huisvestingstandaarde waar werknemers 

op 'n werkgewer se perseel woon soos reeds in die Heer- en Diensbodewetgewing en die Wet op 

Bantoe-arbeid No 67 van 1964 voorgeskryf was nie. Plaaswerkersworddikwels voorsien van swak 

huisvesting met ontoereikende water en sanitasiegeriewe, wat tot swak gesondheidstoestande lei. 

Plaaswerkers is meer afhanklik van die werkgewer vir lewensbehoeftes, omdat hulle op die boer 

se grond woon. Die daarstelling van huisvestingstandaarde vir plaaswerkers sal die probleem 

oplos. 

Tydens siekte kan dit vir plaaswerkers ontbering meebring indien hulle mi die toegelate tydperk vir 

siekteverlof nie meer in natura-vergoeding ontvang nie. Plaaswerkers was onder die Heer- en 

Diensbodewette in 'n beter posisie as nywerheidswerkers, aangesien hulle mi die maand betaalde 

siekteverlofwat alle werkers geniet het, geregtig was op 'n ekstramaand in natura-vergoeding, die 

spesiale voorreg behoort in moderne wetgewing behou te word. 
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Die posisie van seisoenwerkers op plase is nie bevredigend aangespreek met betrekking tot 

huisvesting, mediese sorg en onderwys vir hulle kinders nie en behoort deur spesiale wetgewing 

aangespreek te word, soos wel die geval is in Ontario in Kanada en Kalifomie in die VSA. 

Vroulike plaaswerkers sal steeds probleme tydens kraamverlof ondervind om te oorleef, aangesien 

hulle van die werkloosheidsversekeringsfonds afhanklik is en die bedrag hieruit weens die lae lone 

wat hulle verdien, ontoereikend sal wees. Die WBDV bevat geen insentief of plig wat bydraes van 

werkgewers tot die vrou se lewensonderhoud sal verseker nie. Daar is wel in voetnota by die 1997-

WBDV vermelding van die feit dat wetswysigings aan die kabinet voorgele sal word om 

kraamvoordele te verbeter en dat die betaling van kraamvoordele aan 'n werknemer nie die vrou 

se reg op werkloosheidsvoordele negatiefbeinvloed nie. 

Daar is verder steeds tienduisende kinders in die landbousektor werksaam, dikwels met die 

toestemming van hulle plaaswerker-ouers, omdat die kinders se loon nodig is om die familie te laat 

oorleef. In die lig hiervan, sal die verhoging van die minimum ouderdom vir kinderarbeiders van 

15 na 16 jaar soos deur COSATU voortgestaan, weinig effek he. 'n Minimumloon vir plaaswerker

ouers, wat wel by wyse van sektorale vasstelling ingevolge die 1997-WBDV kan geskied, kan die 

probleem gedeeltelik oplos. Die ratifisering van die 'Minimum Age' Konvensie No 138 van 1973 

van die IAO en verbeterde monitering waar plaaswerkervakbonde 'n belangrike funksie kan verrig, 

kan die probleem ook aanspreek. 

Die 1997-WBDV maak voorsiening dat vakbonde kan aansoek doen dat standaarde in 'n sektor 

ondersoek word met die oog op 'n vasstelling. Individuele werkers of groepe werkers behoort ook 

so 'n aansoek te kan rig, aangesien daar nie goed georganiseerde vakbonde vir plaaswerkers bestaan 

me. 

Sektorale vasstellings kan lei tot 'n minimumlone vir 'n sektor en gebied ingestel word. Dit sal 

egter met omsigtigheid gedoen moet word sodat werkgeleenthede nie verlore gaan nie. Die 

ratifisering van die 'Minimum Wage Fixing' Konvensie No 131 van 1970 van die IAO wat 

voorsiening maak vir uitvoerige konsultasie van die betrokke partye voordat 'n minimumloon 

vasgestel word, word aanbeveel. 
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Monitering en afdwinging van die 1997-WBDV sal soos in die verlede 'n probleem bly weens die 

geografiese verspreidheid van plase, beperkte fondse en mannekrag wat effektiewe inspeksie in die 

wiele ry asook die feit dat boere dikwels inspekteurs toegang tot die plaas weier of bemoeilik. 

Beter georganiseerde vakbonde by wie werkers klagtes kan le, kan as 'waghonde' optree en 

meehelp tot beter monitering en afdwinging van die WBDV. Die ratifisering van die 'Labour 

Inspection in Agriculture' Konvensie No 131 van 1969 wat voorsiening maak vir wyer magte aan 

inspekteurs kan ook hydra tot die suksesvolle uitvoering en monitering van die WBDV in die 

praktyk. 

3.2 Vryheid van assosiasie en die reg om te organiseer 

Die 1995-W AV waarby plaaswerkers volledig ingesluit is, beskerm werknemers se vryheid van 

assosiasie en bevat 'n verbod teen viktimisasie. Dit is egter onwaarskynlik dat die beskerming van 

vryheid van assosiasie 'n groot verskil aan plaaswerkers se posisie sal maak. Faktore wat 

plaaswerkers in die verlede daarvan weerhou het om suksesvol te organiseer, soos die geografiese 

verspreidheid van plase, die dopstelsel wat plaaswerkers 'tevrede' hou en patemalistiese 

werkgewers wat antagonisties teenoor vakbondorganiseerders is, en hulle nie op die plaas wil he 

nie, is steeds teenwoordig. Die uitgebreide organisatoriese regte wat in die Wet verleen word om 

kollektiewe bedinging te bevorder, berus op die veronderstelling dat sterk vakbonde hierdie regte 

sal uitoefen. Waar sulke vakbonde nie bestaan nie, soos wel in die landbousektor die geval is, 

beteken die regte in die afwesigheid van 'n plig tot kollektiewe bedinging nie veel nie. Die 

oprigting van statutere rade waar slegs 30% verteenwoordiging vereis word en waar 'n mate van 

verpligte bedinging teenwoordig is, bied egter wel moontlikhede vir die landbousektor. Die 

vereiste is moontlik steeds te hoog, omdat daar sedert die instelling van die WA V nog geen raad 

vir die landbou opgerig is nie. 

Vir die uitoefening van sekere organiseringsregte, soos toegang tot die werkplek, word vereis <lat 

'n vakbond verteenwoordigend moet wees. Om aan hierdie vereiste te voldoen, moet die vakbond 

geregistreer wees, die meerderheid werkers by 'n werkplek verteenwoordig en 'n kollektiewe 

ooreenkoms met die werkgewer sluit oor drempels van verteenwoordigendheid. Dit is duidelik <lat 

slegs goed georganiseerde vakbonde aan hierdie vereiste sal kan voldoen. Die ratifisering van die 

'Rural Workers' Organisations Convention No 141van1975 wat gerig is op die bevordering van 
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vryheid van assosiasie en die beskerming van die reg op organisering en kollektiewe bedinging vir 

landelike werkers sal hydra tot die vestiging van sterk vakbonde vir plaaswerkers en hulle in staat 

stel om die regte wat die WA V verleen, uit te oefen. Sterk vakbonde sal meehelp om minimum 

diensvoorwaardes te monitor en om plaaswerkers in staat te stel om as 'n belangegroep in die 

samelewing op te tree, wat die enigste waarborg is <lat hulle regte gerespekteer sal word. Die 

aktiewe bevordering van plaaswerkervakbonde sal ook in ooreenstemming wees met die Suid

Afrikaanse handves van regte wat bepaal <lat die staat, ten einde die bereiking van gelykheid voor 

die reg te bevorder, wetgewende en ander maatreels kan trefwat ontwerp is vir die beskerming of 

ontwikkeling van persone, of kategoriee persone wat deur onbillike diskriminasie benadeel is. 

Daar kan na aanleiding van die resultate van hierdie studie geen twyfel bestaan <lat plaaswerkers 

een van die kategoriee persone is wat die meeste deur onbillike diskriminasie benadeel is nie. 

3.3 Stakings 

Plaaswerkers geniet kragtens die 1995-WA V die reg om te staak. Dit is in skerp kontras met 

plaaswerkers se posisie in die verlede toe hulle gemeenregtelik geen beskerming geniet het by 'n 

staking nie en hulle weens kontrakbreuk ontslaan kon word. Die Wet op Landbou-arbeid het 'n 

verbod op alle stakings deur plaaswerkers geplaas, behalwe waar 'n ooreenkoms met die 

werkgewer bereik kon word op grond waarvan stakings en uitsluitings sou kon plaasvind. Geen 

sodanige ooreenkoms is ooit bereik nie, waarskynlik weens die gebrek aan goed georganiseerde 

vakbonde. Landbouwerkgewers is gekant teen die reg van plaaswerkers om te staak, aangesien die 

boerdery-ondememing heeltemal vemietig kan word indien 'n staking tydens oestyd plaasvind. 

Dit het tot gevolg dat die WA V nie die ondersteuning van landbouwerkgewers geniet nie. Vrees 

vir stakings kan lei tot verhoogde meganisasie en 'n verlies aan werkgeleenthede in die 

landbousektor. 'n Beperking op die reg van plaaswerkers om te staak ooreenkomstig die beperking 

wat op weFkers in instandhoudingsdienste geplaas kan word as 'n ondememing vemietig kan word, 

word aanbeveel. 

3.4 Geskilbeslegting 

Geskilbeslegtingsmeganismes vir plaaswerkers het dramaties verbeter vanaf die tydperk voor die 

inwerkingtreding van die Wet op Landbou-arbeid in 1994 toe plaaswerkers nie toegang gehad het 
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tot nywerheids- en versoeningsrade of die nywerheidshof nie. Die spesiaal geskepte landbou

arbeidshofmet die kl em op versoening, bemiddeling en 'n vereenvoudigde, informele proses, asook 

op die spesiale behoeftes van boerderybedrywighede, het struikelblokke vir plaaswerkers by die 

beregting van geskille uit die weg geruim. Die Kommissie vir Versoening, Bemiddeling en 

Arbitrasie wat meestal die plek van die landbou-arbeidshof ingeneem het, het nie die opdrag om 

die unieke omstandighede van boerderybedrywighede in ag te neem nie en geniet ook nie die steun 

van landbou-werkgewers nie, weens die persepsie <lat die kommissie bevooroordeeld teenoor 

werkgewers optree. Uit die Kalifomiese situasie blyk <lat 'n wet en geskilbeslegtingsliggaam wat 

die belange van werkers ten koste van werkgewers bevorder, die teenoorgestelde as die verlangde 

resultaat kan meebring. 'n Onpartydige wet en geskilbeslegtingsliggaam sou werkgewers se 

samewerking vir kollektiewe bedinging kon verkry. Daar word aanbeveel <lat 'n aparte afdeling 

van die Kommissie vir Versoening, Bemiddeling en Arbitrasie met kennis van die landbousektor 

geskep word om geskilbeslegting in die sektor te hanteer. 

3.5 Beskerming deur wetgewing 

Dit is onwaarskynlik <lat plaaswerkers ooit weer deur die wanaanwending van wetgewing op plase 

vasgepen sal word. Die grondwet hied nou beskerming teen sodanige wetgewing. Indien 

arbeidstekorte ontstaan, sal <lit in die toekoms deur ekonomiese insentiewe aangespreek moet word. 

Die lot van plaaswerkers in Kalifomie en Ontario toon <lat 'n wet wat plaaswerkers se belange 

beskerm, selfs 'n handves van menseregte in die afwesigheid van 'n sterk politiese posisie nie 

voldoende beskerming aan kwesbare groepe hied nie. Maniere behoort in Ontario en Suid-Afrika 

gevind te word waarop plaaswerkers bemagtig kan word om hulle eie stem in die samelewing te 

laat hoor en om ook as 'n politieke drukgroep op te tree, sodat hulle nie afhanklik is van 'n 

regerende politieke party om hulle belange te behartig nie. Dit sal alleen moontlik wees indien 

struikelblokke vir plaaswerkers om volle vryheid van assosiasie te geniet, deur die regering uit die 

weg geruim word. Goed georganiseerde vakbonde kan dan die nodige bemagtiging vir 

plaaswerkers meebring. 
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4. SLOT 

In hierdie studie is daar tot die gevolgtrekking gekom dat die insluiting van plaaswerkers by 

arbeidswetgewing wat geleidelik vanaf 1992 ingestel is, tot gevolg het dat daar formeel nie meer 

diskriminerende maatreels teenoor plaaswerkers bestaan nie. In die praktyk, weens die 

eiesoortigheidvan die landbousektor en weens die geskiedenis van diskriminasie teen plaaswerkers, 

deel plaaswerkers egter nog nie in sosiale geregtigheid nie. Arbeidswetgewing wat suksesvol is 

om nywerheidswerkers te bemagtig, is nie voldoende om dieselfde resultaat vir plaaswerkers te 

verseker nie. Moontlike oplossings vir plaaswerkers se onbevredigende situasie is in die loop van 

studie bespreek waarvan die belangrikste die ratifisering van Konvensie 141van1975 aangaande 

die bevordering van vakbonde vir plaaswerkers is. 

Plaaswerkers kan so bemagtig word om ook 'n stem in die samelewing te he en om die beperkinge 

wat die landbou-erfenis steeds op hulle plaas, af te skud om uiteindelik na drie en 'n half eeue hulle 

regmatige plek in die Suid-Afrikaanse samelewing te kan inneem. 
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