
'n ONDERSOEK NA DIE AFDWINGING VAN NYWERHEIDSOOREENKOMSTE, VERSOENINGSRAADOOREENKOMSTE, 
VASSTEILINGS EN BEVELE VAN DIE NYWERHEIDSHOF 

deur 

JOHANNES DE VRIFS VAN NIEKERK 

voorgele ter gedeeltelike vervulling van die vereistes vir 

die graad 

MAGISTER LEGUM 

aan die 

UNIVERSITEIT VAN SUID-AFRllA 

STIIDIELEIER : PROF A A LANIJ.fAN 

MEDE-STIIDIELEIER: MEJ E M L STRYOOM 

AUGUSTUS 1992 



OPSOMMING 

In enige arbeidsverhouding bly dit wenslik dat partye hulle 

onderlinge verpligtinge vrywilliglik sal nakom. Soms is dit nie 

moontlik vanwee die onderlinge wantroue tussen partye nie en 

daarom is di t belangrik om te let op wyses van afdwinging van 

nywerheidsraadooreenkomste, versoeningsraadooreenkomste en vas

stellings en bevele van die Nywerheidshof. 

Nywerheidsrade en versoeningsrade is die instrumente wat daar 

gestel is sodat partye onderling kan beding om geskille te 

voorkom en ooreenkomste van onderlinge belang te beding. Daar is 

sekere regsgevolge verbonde aan die publikasie van sodanige 

ooreenkomste en as sodanig word dit as h vorm van ondergeskikte 

wetgewing beskou. Wat die afdwinging van sodanige ooreenkomste 

betref speel die strafsanksie h belangrike rol. 

Ooreenkomste word egter nie noodwendig gepubliseer nie en soms is 

die strafsanksie ook nie altyd die aangewese een nie. In 

sodanige gevalle sal daar na siviele sanksies gekyk moet word vir 

die afdwinging van sodanige ooreenkomste. Daarbenewens maak die 

Wet ook voorsiening dat sodanige ooreenkomste as h onbillike 

arbeidspraktyk ~n die Nywerheidshof afgedwing kan word. 

Die strafsanksie en die siviele sanksie het egter hulle tekort

kominge en dus moet dear gekyk word na alternatiewe wyses vir die 

afdwinging van ooreenkomste. 
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1. INLEIDING 

Die onderhawige skripsie handel oor die afdwingbaarheid van 

nywerheidsraadooreenkomste, versoeningsraadooreenkomste, 

vasstellings en bevele van die Nywerheidshof. 

Uit die oogpunt van arbeidsverhoudinge behoort dit nie 

nodig te wees vir enige regsanksies vir die af dwinging van 

ooreenkomste nie. Die ideaal is dat die onderlinge partye 

hulle verpligtinge vrywillig sal nakom. 

Weens n onderliggende wantroue kan hierdie ideaal egter nie 

verwesenlik word nie. Een van die redes is dat die 

verpligtinge wat deur sommige instrumente geskep word nie 

vrywillig aanvaar word nie. 

Di t is van kard inale be lang vi r die arbeid sgemeenskap om 

ondersoek in te stel na die afdwingbaarheid van sulke 

instrumente. Een van die hoofredes hiervoor le daarin dat 

arbeidsverhoudinge in Suid-Afrika al hoe meer juridies 

begin raak het. Ooreenkomste en verpligtinge is in die 

algemeen reg tens afdwingbaar. Arbeidsgeskille word 

toenemend deur regswee opgelos. Di t maak di t dus 

noodsaaklik om die afdwingbaarheid van nywerheidsraad

ooreenkomste, versoeningsraadooreenkomste, bevele en 

vasstellings van die Nywerheidshof te analiseer sodat die 

perke van die afdwingbaarheid van die instrumente blootgele 

kan word sodat leemtes in die huidige sisteem ontdek en 

voorstelle vir die oplossing daarvan aan die hand gedoen 

kan word. 

Die werkswyse wat in die skripsie gevolg sal word is om 

eerstens kortliks na die onderskeie instellings te kyk. 

Daar sal dan spesifiek gekyk word na die kriminele sanksie 

teenoor antler sanksies. Daar sal dan ook gepoog word om 

alternatiewe sanksies voor te stel tot bestaande sanksies. 
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NYWERHEIDSRAADOOREENKOHSTE: 

INLEIDING: 

Die nywerheidsraad is die belangrikste forum vir kollek

tiewe bedinging in Suid-Afrika. 

As sodanig is die doelstelling van die nywerheidsraad 

drieledig. In sy spesifieke nywerheidsgebied moet die 

nywerheidsraad streef om deur die totstandbrenging van 

ooreenkomste 1 ) of andersins: 

(a) die totstandkoming van geskille te voorkom; 

(b) om geskille wat ontstaan het of kan ontstaan te 

besleg; en 

(c) om sodanige stappe te doen as wat hy raadsaam ag om 

die re~ling of beslegting van aangeleenthede van 

1) 'n "Ooreenkoms" word in artikel 1 omskryf as "'n ooreenkoms wat 

deur die partye by 'n nywerheidsraad of versoeningsraad kragtens 

hierdie Wet aangegaan is of geag word aldus aangegaan te gewees 

het: Met dien verstande dat by die toepassing van 'n onbillikke 

arbeidspraktyk dit enige ooreenkoms insluit wat ingevolge 

hierdie Wet afdwingbaar is en wat aangegaan is deur 'n werkgewer 

en 'n vakvereniging of enige groep werknemers in diens by so 'n 

werkgewer". 

3 I . ... 
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onderlinge belang vir werkgewersorganisasie en 

vakverenigings te weeg te bring. 2 ) 

In wese behels die pligte van die nywerheidsrade dus 

geskilbeslegting en die regulering van minimum standaarde. 

Deur die bedinging van ooreenkomste poog nywerheidsrade om 

minimum diensvoorwaardes vir werknemers in die nywerheid en 

gebied te reel. 

Die Wet maak dan as sodanig in artikel 24(1) voor-siening 

vir sewe-en-twintig aangeleenthede wat in n 
nywerheidsooreenkoms vervat kan word. Die betrokke artikel 

gaan verder en bepaal dat 

kan maak vir "enige 

onderlinge belang". 

so n ooreenkoms ook voorsiening 

aangeleentheid hoegenaamd van 

Indien daar na artikel 24(1) gekyk word is dit duidelik dat 

daar baie uitgebreide magte aan ~ie nywerheidsraad verleen 

word. 

n Beslui t ten gunste waarvan minstens twee-derdes van die 

verteenwoordigers wat aanwesig is op n vergadering waarop 

die besluit geneem word en wat geregtig is om te stem, 

gestem het, is die besluit van die raad. 3 ) 

2) Artikel 23(1) 

3) Artikel 27(7) 

4 I . ... 
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Wanneer n nywerheidsraad n ooreenkoms tot stand gebring 

het, moet n afskrif daarvan aan die Minister gestuur 

word. 4 ) Dit blyk uit die bewoording van die betrokke 

artikel dat die deursending van die ooreenkoms aan die 

Minister gebiedend is. 

PUBLIKASIE VAN OOREENKOMS: 

Soos reeds daarop gewys moet die nywerheidsraad n afskrif 

van die ooreenkoms aan die Minister stuur. 

By ontvangs van die ooreenkoms kan die Minister op versoek 

van die partye by die raad en indien hy dit wenslik ag, n 
kennisgewing in die Staatskoerant publiseer ingevolge 

waarvan die ooreenkoms bindend verklaar word. 5 ) 

Dit is belangrik om daarop te let dat die deursending van 

die ooreenkoms aan die Minister nie noodwendig tot gevolg 

Selfs sal he dat die ooreenkoms gepubliseer sal word 

al sou die nywerheidsraad die Minister om 

nie. 

publikasie 

versoek, is die uiteindelike publikasie in die diskressie 

van die Minister. 

Daarteenoor blyk dit dat die Minister oak nie sodanige 

ooreenkoms sal kan publiseer nie indien nie deur die 

nywerheidsraad daartoe versoek nie. 

4) Artikel 31 

5) Artikel 48(1) 

5/ .... 
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Die ooreenkoms kan deur die publikasie bindend verklaar 

word op: 

(i) die partye tot die ooreenkoms
6

); 

(ii) werkgewers en werknemers wat betrokke is by/of in 

<liens is in die nywerheid of gebied ten opsigte 

waarvan die raad geregistreer 

tot die ooreenkoms was nie 7 ); 

is, maar wat nie partye 

en 

(iii) ander werkgewers en werknerners wat in die nywerheid 

ten opsigte waarvan die raad geregistreer is, aktief 

is, rnaar wat buite die gebied waarvoor die raad 
. t . 1 8 ) geregis reer is, va . 

'n Ooreenkorns wa t krag tens die Wet bindend ve rk laar word, 

sal bindend wees op lede van die werkgewersorganisasie of 

vakbond, asook op elke werkgewer en werknerner wat lede word 

op 'n latere stadium as waarop die ooreekoms bindend 

verklaar is. Lede van die vakbond of werkgewersorganisasie 

sal ook gebonde wees aan die bepalings van die ooreenkoms 

selfs al sou hulle ophou om later lede te wees. 9 ) 

Artikel 48( 1 )(a) 

Artikel 48(1)(b) 

Artikel 48( 1 )(c) 

Artikel 50 

6 I . ... 
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Die nywerheidsooreenkoms sal ook bindend bly vir die 

tydperk wat in die 

gespesifiseer word. lO) 

kan die Minister 

geldingstydperk van 

kennisgewing in die Staatskoerant 

Indien die tydperk verstryk het, 

op 

die 

versoek van 

ooreenkoms 

die raad, 
11) verleng. 

die 

Die 

Minister kan ook, op versoek van die raad en indien hy dit 

raadsaam ag, die gepubliseerde kennisgewing in die geheel 

of gedeeltelik intrek. 12 ) 

Soos later aangetoon, het publikasie tot gevolg da t die 

ooreenkoms as n tipe van gedelegeerde wetgewing beskou 

word. Daarbenewens is daar sekere gevolge voortvloeiend 

uit die publikasie van die ooreenkoms, naamlik: 

(i) die bepalings van die ooreenkoms kan nie deur 

ooreenkoms verander word nie en sodanige optrede is 

gekoppel aan n kriminele sanksie; 13 ) 

(ii) persone wat versuim om aan n ooreenkoms te voldoen is 

aan n misdryf skuldig; 14 ) en 

(iii) geen persoon kan deelneem aan n staking gedurende die 

Artikel 48(4)(a)(i) 

Artikel 48(4)(a)(ii) 

Artikel 48(5) 

Artikel 52 

Artikel 53 

7 I . ... 
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tydperk van geldigheid van die ooreenkoms nie. 15 ) 

REGSKRAG VAN DIE NYWERHEIDSRAADOOREENKOMS: 

(a) ONDERGESKIKTE WETGEWING: 

Die status van 'n nywerheidsooreenkoms het vir die 

eerste maal ter sprake gekom in SOUTH AFRICAN 

ASSOCIATION OF MUNICIPAL EMPLOYEES (PRETORIA BRANCH) 

AND ANOTHER v PRETORIA CITY COUNCIL 16 ) waar DOWLING R 

horn in die verband as volg uitgelaat het: 

"The so-called industrial agreement is not really 

an agreement or contract, but a form of permitted 

domestic legislation by which the will of a 

statutory body is by a majority vote imposed on 

all the members of a designated group of employers 

and employees, irrespective of any actual con

currence by the individuals affected and notwith

standing any positive disapproval by any such 

individual. 1117 ) 

Hierdie siening is beaam deur die Appelhof in 

15) Artikel 65(1)(a) 

16) 1948(1) SA 11 (T) 

17) Idem p 17 

8 I . ... 
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S v PREFABRICATED HOUSING CORPORATION (PTY) LTD AND 

ANOTHER 18 ) waar TROLLIP AR dit as volg gestel het: 

"From all those provisions it is clear, I think, 

that an industrial agreement is not a contract but 

18) 1974(1) SA 535 (A) op p 540A. 

In Consolidated Woolwashing and Processing Mills Ltd v 

President of the Industrial ~ourt and Others 1986(4) SA 850 (D 

en CLD) het KRIEK R beslis dat n ooreenkoms bereik ingevolge die 

geskilbeslegtingsprosedure slegs bindend sal wees op die partye 

of die geskil indien dit gepubliseer is ingevolge artikel 48 van 

die Wet. Op p 589 E - G het die geleerde Regter horn as volg 

uitgelaat: 

"It will have become apparent from what I have said that in 

my view the legislature intended that a decision of an 

industrial council taken in accordance with the provisions 

of section 27 irrespective of to which of the duties 

enumerated in section 23(1) it relates, and which affects 

any person who or organization which is not a party to the 

council - vide section 18(2) should constitute an 

agreement as defined in section 3 and which should be 

published by him under section 48 before it binds such 

third parties. Relating this conclusion specifically to the 

consideration of disputes, section 23(1) envisages the 

settlement of a dispute by agreement between the members of 

the council and that agreement does not bind the parties to 

the dispute (who will invariably not be the parties to the 

council) unless the agreement is published under section 

48". 

Indien daar na die regspraak gekyk word, blyk dit dat daar slegs 

sprake van afdwinging kan wees, indien die ooreenkoms ingevolge 

artikel 48(1) gepubliseer is. 

9/ .... 
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a piece of subordinate, domestic legislation made 

in terms of the Act by the industrial council and 

the Minister." 

KONTRAKTUELE AFDWINGING: 

Soos hierbo daarop gewys het publikasie tot gevolg dat die 

ooreenkoms as 'n vorm van ondergeskikte wetgewing beskou 

word. Sal die ooreenkoms enige regswerking he waar dit nie 

gepubliseer word nie? Sal die beginsels van verteen

woordiging hier van toepassing wees? 

Hier moet daar eerstens verwys word na SOUTH AFRICAN 

ASSOCIATION OF MUNICIPAL EMPLOYEES (PRETORIA BRANCH) AND 

ANOTHER v PRETORIA CITY COUNCIL 19 ) waar daar met die 

kwessie 

Regter 

van verteenwoordiging 

daarop gewys dat 

gehandel is. Die geleerde 

het 

agente met gemeenregtelike 

onderskeie part ye kan bind nie. 

die verteenwoordigers 

bevoegdhede is wat 

geen 

die 

Die geleerde Regter gaan 

voort en wys daarop dat geen kontraktuele nexus tot stand 

19) Idem p 7. 

1 o I . ... 
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kan kom nie. 20) 

In die verband moet daar ook gelet word op HAYCOCK se 

kritiek op die NOUWENS-beslissing 21 ). Die strekking van 

HAYCOCK se kritiek is basies dat daar nie enigsins sprake 

k d . d" . h d" . 22 ) an wees van 1e no 1ge animus contra en 1 nie. 

20) Idem p 17. 

"The representatives of the City Council on the industrial 

council are in no sense agents with power at common law to bind 

the City Council by their votes on the industrial council. They 

are persons with purely statutory functions, and it is only by 

virtue of the discharge of such functions in manner prescribed 

by the statute that their votes can affect the City Council. 

The so-called industrial agreement is not really an agreement or 

contract, but a form of permitted domestic legislation by which 

the will of a statutory body is by a majority vote imposed on 

all the members of a designated group of employers and 

employees, irrespective of any actual concurrence by the 

individuals affected, and notwithstanding any positive 

disapproval by any such individual. Moreover, this result 

ensues only if and when the Minister declares such an·agreement 

binding under Sec 48 of the Act. The representatives of the 

parties on the counci 1 do not forge any contractual nexus. In 

my opinion an ind us trial agreement has statutory and only 

statutory-force, and to such statutory force compliance with the 

statue is essential." 

21) Haycock: Die juridiese aard van die sogenaamde Huishoudelike 

Nywerheidsooreenkomste wat in die Suid-Afrikaanse Arbeidsreg 

voorkom: Ongepubliseerde LLM verhandeling Unisa 1989. 

22) Idem p 25. 

11 / .... 
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VAN JAARSVELD 23 ) wys op tien verskille tussen 

nywerheidsooreenkomste en kontrakte. Een van die punte 

waarna die geleerde skrywers spesifiek verwys is die 

kwessie van die afwesigheid van konsensus. Indien daar 

gekyk word na die regspraak asook die akademiese mening 

blyk di t da t die vraag of die ooreenkoms as 'n kontrak of 

ondergeskikte wetgewing afdwingbaar is slegs ter sprake 

gekom het in gevalle waar daar geen publikasie van die 

ooreenkoms was nie. 

23) Suid-Afrikaanse Arbeidsreg - Volume 2 p 187 waar die geleerde 

skrywers hulle as volg uitlaat: 

"Die twee regsfigure verskil onder andere ten aansien van 

die volgende aspekte van mekaar, naamlik: 

(i) 'n nywerheidsooreenkoms is 

wetgewing terwyl 'n gewone 

aard is; 

'n stuk ondergeskikte 

kontrak nie-s tat u ter van 

(ii) 'n nywerheidsooreenkoms is as ondergeskikte wetgewing 

publiekregtelik van aard terwyl 'n kontrak 'n privaat-

regtelike karakter besit; 

(iii) die inwerkingtreding en afdwingbaarheid van 'n nywer

heidsooreenkoms is afhanklik van 'n ministeriele 

handeling terwyl dit in die geval van 'n kontrak 

afhanklik van die bepalings van die kontrak self is; 

(iv) nie-nakoming van 'n nywerheidsooreenkoms laat 'n straf

sanksie in werking tree terwyl nie-nakoming in geval 

van 'n kontrakbreuk met bepaalde remedies tot gevolg 

het; 

12 I .... 
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consensus (wilsooreenstemming) in geval van n nywer

heidsooreenkoms, ontstaan tussen verskillende partye 

wa t lede van dieself de instansie (nywerheidsraad) 

is, terwyl consensus in geval van n kontrak ontstaan 

tus sen partye wa t heel temal onafhanklik van mekaar 

en nie saamgesnoer in n statutere instansie is nie; 

die uitwerking van n staking of n uitsluiting op n 
nywerheidsooreenkoms verskil van die 

daarvan op byvoorbeeld n dienskontrak; 

uitwerking 

die reel pacta sunt servanda geld nie ten 

van n nywerheidsooreenkoms nie aangesien 

voorsiening maak vir vrystelling van 

aansien 

die Wet 

bepaalde 

persone van so n ooreenkoms; 

geld die stelreel wel; 

in geval van kontrakte 

(viii) in teenstelling met die situasie ten aansien van n 

(ix) 

(x) 

kontrak wat slegs van toepassing kan wees op partye 

tot die kontrak self, kan die toepassing van n 

nywerheidsooreenkoms uitgebrei word na al le 

werknemers en werkgewers in n gebied selfs al sou 

die betrokke nywerheidsraad slegs oor n gedeelte van 

die gebied jurisdiksie he, met ander woorde so n 

ooreenkoms kan van toepassing wees op persone wat 

nie in die nywerheidsraad verteenwoordig is nie; 

n nywerheidsooreenkoms is slegs geldig vir die 

termyn van die ooreenkoms en in teenstelling met n 

kontrak, is geen stilswyende hernuwing van so n 

ooreenkoms moontlik nie maar mo et al die 

oorspronklike formele handelinge, soos publikasie, 

ens. weer herhaal word; 

in die geval waar die deelbaarheid van die 

ooreenkoms t er s prake kom, word n obj ek ti ewe toets 

aangewend terwyl ten aansien van die de el baarheid 

van kontrakte, n subjektiewe toets aanwending vind. 

13/ .... 
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et al24) 

ingevolge 

die 

die 

mening huldig dat n 
konsti tusie van die 

nywerheidsraad en wat andersins ooreenkomstig die bepalings 

van die Wet is, wel kontraktueel op die part ye daartoe, 

bindend kan wees. Die geleerde skrywers steun op n obiter 

dictum van SCHREINER AR in TRANSVAAL MANUFACTURER'S 

ASSOCIATION v BESPOKE TAILORING EMPLOYERS' ASSOCIATION
25

) 

waar die geleerde Regter opmerk dat die deursending aan die 

Minister teen die wense van die onderlinge partye of party 

tot die ooreenkoms kan wees. 26 ) 

24) The New Labour Relations Act, p 14 en 42 

25) 1953(1) SA 47(A). 

26) Idem p 58 C: "In an industry where there is an industrial 

council its functions in relation to industrial agreements are 

not those of a mere conduit pipe for the parties who have come 

to terms. The council has to make a decision or decisions to 

transmit the agreement to the Minister and request him to 

declare it to be binding. A decision under section 27(7) 

requires two-thirds of the voting members and since a council 

may be formed by groups of employers and employers' 

organizations and groups of trade unions while only one of the 

employers or employers' organizations or trade unions may be 

interested in a particular industrial agreement, it is 

theoretically possible that the council's decision to transmit 

an agreement to the Minister to be made binding might not be in 

accordance with the wishes, at the time, of the employers and 

employee parties to the agreement." 

14/ .... 
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Die geleerde skrywers gaan verder en argumenteer dat daar 

ook duidelike aanduidings in die Wet self is dat die 

beslegting van n geskil deur sommige of al die partye 

regstatus sal he, al is daar nie publikasie nie. In die 

verband verwys die geleerde skrywers spesifiek na Artikels 

27A(2) en 36(1) 27 ) wat bepaal dat die nywerheidsraad en 

versoeningsraad moet poog om geskille na hulle verwys te 

besleg binne 30 dae of sodanige verdere periode soos deur 

die partye bepaal. 

Hulle wys daarop dat publikasie nie moontlik is binne 

sodanige periode nie en dat ministeriele betrokkenheid by 

implikasie uitges·luit word vanwee die feit dat die 

onderskeie partye self die termyn kan bepaal. 

Dit is te betwyfel of Artikels 27A(2) en 36(1) gebruik kan 

word om aan te to on dat ooreenkomste kontraktueel 

afdwingbaar kan wees. 

geskilbeslegting wat 

In beide gevalle staan dit bloot op 

dit dus beperk tot ooreenkomste 

voortvloeiend uit geskilbeslegting. 

Verder is di t ook te betwyfel of die periode van 30 dae 

werklik van enige belang is in die bepaling of die 

ooreenkoms kontraktueel afdwingbaar is. Die rasionaal blyk 

bloot die spoedige beslegting van die geskil te wees. 

2 7 ) Ar ti k e 1 3 6 ( 1 ) is de u r Wet 9/1 9 91 g e w y s i g de u rd at die woo rd 

geskil vervang is met versoeningsraad. 

15 .•.. 
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In die ondersoek of 'n ooreenkoms kontraktueel afdwingbaar 

kan wees, moet daar egter wel gekyk word na die bepalings 

van die Wet. Indien daar na artikel 48(1) gekyk word, blyk 

dit dat die moontlikheid voorsien 

by 'n nywerheidsraad betrokke sal 

die ooreenkoms nie. Die artikel 

word dat nie alle partye 

wees by die aangaan van 

verwys spesif iek na 'n 

ooreenkoms aangegaan deur sommige of almal van die partye 

by die Raad. 28 ) 

Verd er bepaal artikel 48(l)(a) dat die Minister by 

kennisgewing die bepalings van die ooreenkoms bindend kan 

verklaar op die werkgewer, werkgewersorganisasies en vak

verenigings wat die ooreenkoms aangegaan het. Dit is dus 

nie die partye by die Raad wat gebind word as gevolg van 

die kenni sgewing ingevol ge art ikel 48 ( 1) (a) nie maar die 

partye tot die ooreenkoms. 

Soortgelyk 

ooreenkoms 

verwys die 

wat deur 

omskrywing 

die partye 

van "ooreenkoms" na 'n 

by die nywerheidsraad 

aangegaan is. 'n Besluit ten 8Unste waarvan minstens twee

derdes van die verteenwoordigers wat aanwesig is op die 

28) Artikel 48(1): Wanneer 'n nywerheidsraad 'n in artikel 24 

bedoelde ooreenkoms aangegaan deur sommige of almal van die 

part ye by die Raad •.•. " 
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vergadering waarop die besluit geneem word en wat geregtig 

was om te gestem het, is ingevolge die Wet 'n besl ui t van 
. 29) 

die Raad. 

Uit bogenoemde blyk dit dat die posisie as volg opgesom kan 

word: 

(i) 'n "ooreenkoms" is wat bereik word deur die partye 

tot die ge ski 1; en 

(ii) dat die nywerheidsraad die forum van bedinging is. 

Die blote feit dat artikel 27(7) verwys na 'n twee-derde 

meerderheid, beteken nie dat dit die nywerheidsraad is wat 

die ooreenkoms bereik nie of die geskil besleg nie, maar 

die partye tot die geskil of ooreenkoms. 

Is publikasie dan werklik rlodig om die part ye te bind? 

Deur die publikasie van die ooreenkoms afhanklik te stel 

aan die diskresie van die Minister, asook die gepaardgaande 

versoek om publikasie deur die nywerheidsraad, blyk dit dat 

die wetgewer wel gevalle voorsien het waar 'n ooreenkoms nie 

by kennisgewing in die Staatskoerant gepubliseer sal word 

nie. Die siening dat die wetgewer gevalle voorsien het 

29) Artikel 27(7) 

1 7 I . ... 
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waar die ooreenkoms nie gepubliseer sal word nie word ook 

gestaaf deur die feit dat artikel 48(1) bepaal dat die Raad 

ter enige tyd na die deursending van die ooreenkoms aansoek 

kan doen om publikasie. 

Indien daar na 

ooreenkoms wat 

die Wet gekyk word 

"ingevolge hierdie 

verwys die 

Wet bindend 

Wet na 'n 
, 11 30) 
is • 

Sodanige ooreenkoms is slegs ingevolge die Wet bindend 

indien daar ingevolge artikels 31 en 48(1) daarmee gehandel 

is. Die afleiding wat dus gemaak moet word is dat die 

publikasie van die ooreenkoms bloot tot gevolg het dat 

sekere optredes deur die Wet verbied word en da t partye 

strafregtelik aanspreeklik gehou kan word vir sodanige 

optredes, en nie da t sodanige ooreenkomste nie andersins 

afdwingbaar kan wees nie. 

Alhoewel artikel 27(7) van die Wet bepaal dat 'n geldige 

besluit 'n besluit sal wees ten gunste waarvan twee-derdes 

van die lede van die Raad gestem het, is dit egter 

moontlik dat die konstitusie van die Raad om voorsiening te 

maak vir 'n ander reeling in 

der aan die hand gedoen 

heid van sodanige ooreenkoms 

30) Sien Artikels 50(1), 52 en 53 

die verband. 

dat selfs die 

onderling die 

Di t word ver

af dwingbaar

partye in die 

18 I .... 
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konstitusie van die Raad gereel kan word.
31

) 

Die daaropvolgende publikasie sal tot gevolg he dat die 

ooreenkoms as 'n vorm van ondergeskikte wetgewing beskou 

word en as sodanig is dit dan afdwingbaar by wyse van die 

strafregtelike sanksie. Dit beteken egter nie dat die 

ooreenkoms nie langer by wyse van die sivielregtelike 

sanksie afgedwing kan word nie. Die sivielregtelike sank

sie sal nog altyd beskikbaar wees. 

SAMEVATTING: 

Die publikasie van die ooreenkoms het tot gevolg dat dit as 

'n vorm van ondergeskikte wetgewing beskou word. Die 

gevolge van sodanige publikasie is da t sekere optredes in 

stryd met sodanige ooreenkoms aan strafregtelike vervolging 

blootsestel word. Sou daar dan ook publikasie van die 

ooreenkoms wees kan daar dan ook geen sprake wees van 

kontraktuele afdwinging. 

Dit is egter duidelik dat die wetgewer wel gevalle voorsien 

het waar daar nie publikasie van die ooreenkoms sal wees 

nie, omdat dit bv. teen die wense van die onderlinge partye 

is. In sodanige gevalle word aan die hand gedoen dat die 

ooreenkoms bereik ingevolge die konstitusie van die 

ooreenkoms kontraktueel afdwingbaar sal wees. 

31) Artikel 21(1)(m) van die Wet bepaal dat die konstitusie van die 

Raad voorsiening moet maak vir "enige ander aangeleentheid wat 

voorgeskryf word". Dit kan hier geargumenteer word dat 

ingevolge die sub-artikel die nywerheidsraad by magte is om self 

sy prosedure voor te skryf wat die afdwinging van ooreenkomste 

betref. 

19 I .... 
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VERSOENINGSRAAD: 

INLEIDING: 

Wanneer n geskil in enige onderneming, nywerheid, bedryf of 

beroep in enige gebied bestaan, kan die partye tot die 

geskil aansoek doen om die instelling van n versoenings

raad. 32) Geen versoeningsraad word ingestel indien daar n 

nywerheidsraad bestaan wat regsbevoegdheid ten opsigte van 

die geskilpunt het. 33 ) Die inspekteur 34 ) moet so gou 

doenlik na die aansoek ingedien is n versoeningsraad instel 

en moet ook na oorlegpleging met die partye tot die geskil, 

die opdrag van die versoeningsraad bepaal asook die gebied 

ten opsigte waarvan enige ooreenkoms wat aangegaan word, 

sal geld. 35 ) 

Die versoeningsraad moet poog om die geskil te besleg binne 

30 dae nadat die geskil verwys is en/of sodanige verdere 

tydperk waartoe partye tot die geskil ooreengekom het. 
36

) 

Artikel 35(1) 

Artikel 35(3)(d)(ii) 

In Artikel 1 van die Wet word n inspekteur omskryf as: 

"n Inspekteur wat aangestel is of geag aangestel te gewees het 

krag tens Ar tike 1 60". 

Artikel 35(3)(a) en (b) 

Artikel 36(1) 

20/ ... 
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Die bepalings van artikel 24 is oak mutatis mutandis van 

toepassing ten opsigte van h ooreenkoms aangegaan deur die 

d . . d d" 37) partye op 1e versoen1ngsraa teenwoor 1g. 

Die versoeningsraad bestaan uit verteenwoordigers waarvan 

die helfte van die getal van die verteenwoordigers deur die 

vakverenigings en werknemers tot die geskil aangestel word. 

Die antler helfte van die verteenwoordigers word aangestel 

deur die wetgewersorganisasies en werkgewers wat partye tot 

die geskil is. 

Die voorsitter van die versoeningsraad moet so gou doenlik 

aan die Direkteur-generaal n verslag van die raad se 

beraadslaging voorle waarin uiteengesit word: 

(i) of die raad die geskil besleg het en indien wel, die 

bepalings van die beslegting; en 

(ii) of die raad nie daarin geslaag het om die geskil te 

besleg nie, en indien wel, of hy oortuig is dat 

verdere beraadslaging nie n beslegting tot gevolg sal 

h " . 38) e nie. 

Die bepalings van artikel 48 is mutatis mutandis van 

toepassing op enige ooreenkoms deurgestuur deur h 

versoeningsraad. 

37) Artikel 36(1)(b) 

38) Artikel 42(1) 
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REGKRAG VAN OOREENKOMS: 

(a) ONDERGESKIKTE WETGEWING: 

Soos reeds hierbo aange to on, het pu blika sie van die 

ooreenkoms tot gevolg dat dit as 'n vorm van onder

geskikte wetgewing beskou word. 39 ) 

Publikasie van die ooreenkoms het dieself de gevolge 

as 'n nywerheidsraadooreenkoms, naamlik dat: 

( i) bepalings van die ooreenkoms nie deur 

ooreenkoms gewysig kan word nie, en sodanige 

t d . k 1 k . . 1 k . 40 ) op re e is ge oppe aan 'n r1m1ne e san sie; 

(ii) persone wat versuim om aan 'n ooreenkoms te 

voldoen is aan 'n misdryf skuldig; 41 ) 

(iii) geen persoon kan deelneem aan 'n staking 

gedurende die tydperk van geldigheid van 'n 

k . 42) ooreen oms nie. 

39) Idem p8. S v Prefabricated Housing 1974(1) SA 535 (A). 

40) Artikel 52(1) 

41) Artikel 53 

42) Artikel 65(1)(a) 
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(b) KONTRAKTUELE AFDWINGING: 

Die vraag of die ooreenkoms kontraktueel af gedwing 

kan word het ter sprake gekom in NOUWENS CARPETS 

(PTY) LTD v NATIONAL UNION OF TEXTILE WORKERs. 43 ) 

In die betrokke saak is TI versoeningsraad saamgestel 

om TI geskil te besleg. Die onderlinge partye het TI 

ooreenkoms bereik en dit blyk dat die ooreenkoms 

nooit aan die Minister voorgele is nie. Die 

appellant het sekere van die bepalings van die 

ooreenkoms n ie nagekom nie, en die respondent het TI 

aansoek in terme van artikel 17(11)(a) (voor die 1988 

wysiging) gebring. Die appellant het teen die 

jurisdiksie van die Nywerheidshof beswaar gemaak . 

Die Nywerheidshof het bevind dat, 
.. 

vanwee die feit dat 

TI versoeningsraadooreenkoms soortgelyk is aan TI 

nywerheidsraadooreenkoms, die ooreenkoms as sodanig 

nie TI kontrak is nie maar wel TI stuk ondergeskikte 

wetgewing. 

HOWARD RP verwerp egter die argument. Hy bevind dat 

indien die Minister die ooreenkoms publiseer dit wel 

TI vorm van ondergeskikte wetgewing is. Hy bevind 

43) 1989(2) SA 363 (N) 
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egter dat tot tyd en wyl dit gebeur die partye 

gebonde sal wees aan die ooreenkoms, nie vanwee enige 

spesifieke status wat aan die ooreenkoms toegedig 

word nie, maar 
44) kontraktereg. 

44) Idem 366 I - 367 C: 

.. 
vanwee die gewone beginsels van 

"I do not agree with the ind us trial court's reasoning or its 

conclusion that the agreement in question is not a contract in 

the legal sense but a piece of subord~nate, domestic legislation 

similar to an industrial agreement. A conciliation board is 

established in terms of section 35 of the Act, is composed of 

representatives of the parties to a particular dispute (s 37) 

and is enjoined by s 36(1) to 'endeavour to settle by agreement 

or otherwise the dispute ref erred to it'. It is true that in 

terms of s 42(1) the conciliation board must submit a report of 

its deliberations to the Minister, and that the Minister has the 

power in terms of s 48 (read with ss 24(1) and 36(1)) to publish 

and declare an agreement concluded by the parties to a 

conciliation board to be binding. If the Minister takes that 

step the agreement will well assume the character of subordinate 

legislation, but unless and until he does so the parties are 

bound by their agreement not because of any particular status 

conferred upon it by the provisions of the Act, but on the 

ordinary principles of the law of contract. In this case the 

agreement was not published or declared binding in terms of 

s 48. Technically it is a contract and not a piece of 

subordinate, domestic legislation." 

24/ .... 
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Van belang is die volgende opmerking gemaak deur die 

geleerde Regter: 

"As it is the product of a concilliation board 

established in terms of s 35 performing its 

functions in terms of s 36, the conclusion of the 

agreement itself may fairly be said to be a matter 

arising out of the application of the provisions 

of the Labour Relations Act, that being a law 

administered by the Department of Manpower. But 

that does not affect the nature or status of the 

agreement or give it any additional force. It 

remains a contract which is binding as such, but 

in the absence of a declaration under s 48 it is 

not 'binding upon (any person) in terms of this 

Act' as to make a breach of its terms a punishable 

offence under s 53(1). 1145 ) 

HAYCOCK 46 ) verwys na die NOUWENS-beslissing en 

kritiseer die beslissing op die volgende twee 

aspekte, te wete: 

(i) dat die hof bloot aanvaar het dat by n gebrek 

aan afkondiging die partye gebonde is aan die 

45) Idem p 367 C - D 

46) Die Juridiese aard van die sogenaamde Huishoudelike Nywerheids

raadooreenkomste wat in die Suid-Afrikaanse Arbeidsreg voorkom: 

Ongepubliseerde LLM-verhandeling Unisa 1989. 
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ooreenkoms op grond van die gewone beginsel van 

die kontraktereg; en 

dat die hof nooit die kwessie van animus 

contrahendi asook die ander geldigheidsvereis-

k k . h . 47) tes van n ontra nie eens oorweeg et nie. 

Die geleerde skrywer wys daarop dat n "ooreenkoms" 

n ie werk lik n ooreenkoms t us sen die partye is nie 

maar n besluit van die nywerheidsraad (versoenings

raad) en dat gemeenregtelike konsensus ontbreek. 

Soos reeds daarop gewys is een van die besware van 

VAN JAARSVELD 48 ) teen die beskouing van die 

kontraktuele aard van die ooreenkoms die afwesigheid 

van wilsooreenstemming. Daar is egter reeds ge-

argumenteer ten opsigte van nywerheidsooreenkomste 

dat die nywerheidsraad bloot die forum van bedinging 

is. 

Soortgelyk is die versoeningsraad bloot die forum van 

bedinging en word die onderskeie partye verteen

woordig deur verteenwoordigers aangestel op die 

versoeningsraad. Die bedinging van die ooreenkoms 

geskied in wese tussen die onderlinge partye. Indien 

daar konsensus is tussen die onderlinge partye is 

26/ .... 
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daar tog wel sprake van konsensus. 49) 

Daar is egter reeds aangetoon dat die wetgewer wel 

gevalle voorsien het dat die ooreenkoms nie in die 

Staatskoerant gepubliseer word nie. Dit kan geskied 

vanwee die feit dat die partye nie die publikasie 

daarvan versoek of die Minister nie die publikasie 

raadsaam ag nie. Dit was sekerlik tog nie die 

bedoeling van die wetgewer dat so n ooreenkoms in die 

lug sal hang nie. 

Verder sal die partye by n versoeningsraad in die 

meeste gevalle n enkele werkgewersorganisasie en 

vakbond wees. Dit is onverstaanbaar waarom daar nie 

in sodanige omstandighede sprake van wilsooreenstem

ming kan wees nie. Die verteenwoordigers aangestel 

beding namens die onderlinge partye tot die ver

soeningsraad. Die verteenwoordigers het sekerlik n 

mandaat van die onderlinge partye. 

Indien daar n ooreenkoms bereik word is daar tog 

sekerlik sprake van wilsooreenstemming tussen die 

onderlinge partye. 

49) Ingevolge Artikel 27(7) gelees met Artikel 39 is n besluit ten 

opsigte waarvan ten minste twee-derdes gestem het n besluit van 

die raad. In n geval waar daar d us geen consensus is nie sal 
I 

daar wat n versoeningsraadooreenkoms betref geen spake van 

kontraktuele afdwinging kan wees. 
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Die onderliggende denkfout van die voorstanders van 

die siening dat 'n ooreenkoms slegs as ondergeskikte 

wetgewing af gedwing kan word, is dat daar nie 'n 

onderskeid getref word tussen die bedinging van die 

ooreenkoms en die daaropvolgende publikasie van die 

ooreenkoms nie. 

Die publikasie van die ooreenkoms het bloot tot 

gevolg dat dit as ondergeskikte wetgewing beskou word 

en da t sekere opt rede s in stry d met sodanige 

ooreenkoms verbied word.SO) 

Alhoewel daar kri tiek ingebring kan word teen die 

wyse waarop daar tot die· gevolgtrekking gekom is, 

word daar egter geargumenteer dat die beslissing wel 

korrek is in die beskouing dat sodanige ooreenkoms 

kontraktueel afdwingbaar kan wees. 

SAMEVATTING: 

Die ooreenkoms word by publikasie beskou as 'n vorm van 

ondergeskikte wetgewing. Daar is dan ook sekere gevolge 

voortspruitend uit die publikasie van die ooreenkoms. 

In die afwesigheid van 

word di t aan die hand 

afdwingbaar sal wees. 

50) Idem p 6 

die publikasie van die ooreenkoms 

gedoen dat dit ook kontraktueel 
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2.3. VASSTELLINGS EN ANDER BEVELE VAN DIE NYWERHEIDSHOF: 

Artikel 17 van die Wet maak voorsiening vir die instelling 

van 'n Nywerheidshof. Die hof bestaan ui t 'n president, 'n 

adjunk-president en soveel antler lede as wat die Minister 

van tyd tot tyd bepaal. Die aanstelling van die lede 

geskied op grand van hulle kennis van die reg. 51 ) 

Die setel van die Nywerheidshof is in Pretoria. Dit besit 

egter regsbevoegdheid in al die provinsies in die 

Republiek. 52 ) Die werksaamhede van die Nywerheidshof kan 

verrig word deur enige lid of lede of bykomende lid of lede 

na wie die aangeleentheid deur die president verwys 

word. 53 ) 

Die funksies van die Nywerheidshof word uiteengesit in 

artikel 17(11) en sluit die volgende in: 

(a) die verlening van dringende tussentydse regshulp 

totdat 'n bevel ingevolge artikel 43(4) gemaak word; 

51) Artikel 17(1)(a) en (b) 

52) Artikel 17(2) 

53) Artikel 17(10) 
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(b) die aanhoor van sekere appelle; 

(c) die waarneming van arbitrasies ingevolge artikels 45, 

46 en 49 van die WAV; 

(d) die maak van afbakenings; 

(e) die gee van advies aan die Minister ten opsigte van 

die moontlike ui tbreiding van die WAV se verpligte 

arbitrasiebepalings 

werknemers; en 

na sekere werkgewers en 

(f) die maak van onbillike arbeidspraktykvasstellings 

ingevolge artikel 46(9) van die Wet. 

(g) om h interdik of enige antler bevel uit te reik in die 

geval van enige optrede wat ingevolge artikel 65 

verbied word. 

Die Nywerheidshof is nie h geregshof nie, maar bloot h 

administratiewe tribunaal.s 4 ) Enige beslissing, toeken

ning, bevel of vasstelling van die Nywerheidshof kan ten 

uitvoer gele word asof dit h beslissing, toekenning, bevel 

of vasstelling van die Hooggeregshof is.SS) 

Hier word volstaan met h bespreking van artikel 17(ll)(aA). 

Die antler funksies van die Nywerheidshof sal later meer 

volledig bespreek word.S 6 ). 

S4) S A Technical Official's Association v President of the 

Industrial Court and Others (198S) 6 ILJ 186 (A). 

SS) Artikel 17(15). 

S6) Idem p 63 en verder. 
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ARTIKEL 17(11)(aA): 

Ingevolge die genoemde artikel kan die Nywerheidshof n 
interdik of enige ander bevel uitreik in die geval van 

enige optrede wat ingevolge artikel 65 verbied word. 57 ) 

Artikel 65 

Van belang 

verbied stakings onder 

vir die onderhawige 

sekere omstandighede. 

bespreking is artikel 

65 ( 1) (a) wa t bepaal da t geen per soon mag deelneem aan n 

staking gedurende die tydperk van geldigheid van n oor

eenkoms, toekenning of vasstelling wat ingevolge die Wet 

bindend is op werknemers en werkgewers wat by die staking 

betrokke is nie. 58 ) 

n Persoon wat aan sodanige staking deelneem, is dan ook aan 

n misdryf skuldig. 59 ) 

Die wetgewer het nou verder gegaan en benewens die 

kriminele sanksie ook aan die partye alternatiewe regshulp 

verleen. Die Nywerheidshof kan genader word om n interdik 

of enige ander bevel. 

57) Die betrokke sub-artikel is ingevoeg deur die Wysigingswet op 

Arbeidsverhoudinge Wet 9/1991. 

58) Alhoewel hier slegs na stakings verwys word, word uitsluitings 

ook verbied. Vir doeleindes van die bespreking word daar slegs 

na stakings ve:rwys. Die posisie sal egter dieselfde wees wat 

uitsluitings betref. 

59) Artikel 65(3) 
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Die vraag kan heeltemal tereg gevra word waarom dit nodig 

was om so n bevoegdheid aan die Nywerheidshof te verleen. 

VAN ECK 6 0) wys egter heeltemal tereg daarop dat die 

Nywerheidshof nie meer oor dieself de bevoegdhede beskik as 

waaroor hy vantevore beskik het nie. Die geleerde skrywer 

wys daarop dat daar slegs in gevalle van n beweerde 

tus sen tyds e reg shul p aansoek gedoen mag word, en da t die 

definisie van onbillike arbeidspraktyk aansienlik gewysig 

is. 61 ) Ingevolge die nuwe definisie van n onbillike 

arbeidspraktyk word stakings en uitsluitings uitdruklik by 

die definisie van onbillike arbeidspraktyk uitgesluit. 

Die geleerde skrywer wys daarop dat daar dus by enige 

arbeidsoptrede wat voldoen aan die definisie van n staking 

of uitsluiting, hetsy dit wettig of onwettig is, nie om 

dringende tus sen tydse regshulp (artikel 17( 11) (a)), n 

artikel 43(4) status quo bevel of n artikel 46(9)

vasstelling) aansoek gedoen mag word nie. Die geleerde 

skrywer wys verder daarop dat die wetgewer egter nie sover 

wou gaan om die hof se bevoegdhede ten opsigte van stakings 

en uitsluitings geheel en al uit te sluit nie en gevolglik 

is artikel 17(11)(aA) geimplimenteer ingevolge waarvan n 

onwettige staking en uitsluiting verbied mag word. 

60) Van Eck: Bevoegdheid van die Nywerheidshof om interdikte te 

verleen: 1992 THRHR 67 op p 72 e.v. 

61) Artikel 1 van die wysigingswet op arbeidsverhoudinge 9/1991. 
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Wat die verlening van die interdik as sodanig betref, word 

daar geargumenteer dat daar soos in die geval van artikel 

17(ll)(a) aan die vereistes soos gestel deur die 

Hooggeregshof voldoen moet word. 62 ) Dit is egter opmerklik 

dat daar egter nie na dringendheid in die betrokke 

artikel verwys word nie. Dringendheid behoort dus geen 

be perk en de f aktor te wees nie en die applikant sal weens 

die aard van die bevel ook nie hoef aan te toon dat die hof 

reeds ingevolge artikel 43(4) genader is nie. 

Alhoewel n innoverende toevoeging blyk die toepassing baie 

beperk te wees. Die Nywerheidshof sal ingevolge die 

betrokke sub-artikel slegs genader word in die geval van n 

staking in stryd met die bepalings van artikel 65(l)(a), 

dit wil se onwettige stakings of uitsluitings. Dit sal wel 

van groot belang wees om vas te stel of arbeidsoptreders 

binne die definisie van n staking of uitsluiting val ten 

einde te bepaal of daar ingevolge artikel 17(ll)(a) om 

dringende tussentydse regshulp aansoek gedoen kan word. 

Die verlening van die interdik of bevel sal egter nie 

beteken dat kriminele vervolging nie ingestel kan word 

nie. Die optrede in stryd met artikel 65(l)(a) bly n 

kriminele optrede. In die praktyk word daar egter selde 

kriminele vervolging ingestel vir optredes strydig met 

artikel 65(l)(a). Dit blyk dat artikel 17(ll)(aA) hierdie 

leemte met groot sukses sal vul. 

62) Idem p 61 
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STRAFSANKSIES: 

INLEIDING: 

AGENTE EN INSPEKTEURS: 

n Nywerheidsraad is in teenstelling met n versoeningsraad n 
permanente liggaam ingestel ten opsigte van n spesifieke 

nywerheid en gebied. As n permanente liggaam sal die 

nywerheidsraad dan ook poog om sy eie ooreenkomste af te 

dwing. Die Minister kan op versoek van die nywerheidsraad 

of persone wat ooreengekom het tot die stigting van n 

nywerheidsraad, n persoon aanstel as sekretaris en sodanige 

klerklike hulp as wat hy nodig ag. 63 ) 

Daarbenewens kan die Minister op versoek van die raad, en 

na goeddunke, enige deur die raad benoemde persoon as aan

gewese agent van die raad aanstel om die raad behulpsaam te 

wees by die uitoefening van sy werksaamhede met in begrip 

van die toepassing van enige ooreenkoms wat ingevolge die 

Wet bindend is. 64 ) 

n Versoeningsraad is slegs n tydelike liggaam en na die 

vervulling van sy funksie word dit ontbind. Die ver

soeningsraad is dus nie in staat om sy eie ooreenkomste 

af te dwing nie. Vir die afdwinging van sodanige ooreen-

63) Artikel 75 

64) Artikel 60. 
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eenkoms te is 'n persoon dan aangewe se op inspek teur s. Die 

bevoegdheid word dan ook aan die Minister verleen om 

inspekteurs aan te stei. 65 ) 

PRIVAAT VERVOLGING: 

Die 

binne 

Prokureur-generaal is dominus 
66) sy regsgebied betref. 

litis 

In di en 

wat 

die 

generaal of sy gevolmagtigde sou weier om enige 

in te stel, kan die nywerheidsraad of die 

k d 'n 11 . "f"k 67) aansoe oen om no e prosequ1 sert1 i aat. 

vervolging 

Prokureur

vervolging 

betrokkene 

Die nolle prosequi sertifikaat stel die betrokkene in staat 

om vervolging in eie naam voort te sit. By sodanige 

vervolging word die verhoor op die gewone wyse voortgesi t 

en is alle vermoedens, bevele en vonnisse ingevolge die Wet 

mutatis mutandis van toepassing. 

Die Prokureur-generaal kan egter ten opsigte van die 

private vervolging by wyse van mosie aansoek do en by die 

hof waarin die private vervolging plaasvind om alle verdere 

verrigtinge te staak sodat 'n vervolging vir die betrokke 

misdryf van staatswee ingestel of voortgesit kan word en 

die hof moet so 'n bevel gee. 68 ) 

65) Artikel 62(1) 

66) Artikel 3 van Wet 51/1977 

67) Artikel 3 van Wet 51/1977 

68) Artikel 13 van Wet 51/1977 
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Sodanige verrigtinge kan dus voortgesit word vanaf die punt 

waar die Prokureur-generaal besluit het om tussenbeide te 

tree of daar kan de ..!!.Q.Y.Q 'n vervolging ingestel word. 

3.2 NYWERHEIDSRAADOOREENKOMSTE EN VERSOENINGSRAADOOREENKOM
STE: 

3. 2 .1. MISDADE: 

Di t is belangrik om daarop te let da t die kwessie van 

strafverrigtinge slegs ter sprake kom indien die ooreen

koms, hetsy 'n versoeningsraad- of nywerheidsraadooreenkoms, 

ingevolge artikel 48 gepubliseer is. Die hoofwyse van 

afdwinging waarvoor die Wet voorsiening maak is dan ook 

strafregtelike vervolging. 

Ingevolge artikel 52 is dit 'n misdryf indien: 

(i) 'n dienskontrak 

die werknemer 

voorgeskryf; 69 ) 

aangegaan word, ingevolge waarvan 

as beloning minder ontvang as 

(ii) die werkgewer vereis of toelaat dat enige werknemer 

enige beloning aan horn terugbetaa1; 70) en 

(iii) die werkgewer vereis of toelaat dat die werknemer 'n 

69) Artikel 52(1) 

70) Artikel 52(2) 
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kwitansie uitreik wat voorgee dat wat hy ontvang het, 

meer is as wat hy werklik by wyse van betaling ont

vang het. 71 ) 

Bogenoemde bepalings is daarop gemik om onregstreekse 

pogings om standaarde gestel deur n nywerheidsooreenkoms te 

omseil. 

Ar tike 1 53(1) bepaal voort s da t n persoon wa t n be paling 

van n ooreenkoms wat ingevolge die Wet op horn bindend is, 

oortree of versuim om daaraan te voldoen, skuldig is aan n 
misdryf. In artikel 53(2)(a), (b) en (c) word daar 

spesifiek gehandel met die onderbetaling van bedrae, 

betaalbaar ingevolge die ooreenkoms. 

VERMOEDENS EN BEWYSLEWERING: 

Om vervolging te vergemaklik skep die Wet sekere vermoedens 

en word bewyslewering vergemaklik. Indien n bestuurder, 

agent of werknemer (hierna bestuurder genoem) van n 

werkgewer n handeling verrig of versuim om dit te verrig, 

en di t n misdryf ingevolge die Wet sou wees indien die 

werkgewer di t sou verrig het, word daar vermoed da t die 

werkgewer self daardie handeling verrig het. Die werkgewer 

sal egter sodanige vermoede kan weerle indien hy kan bewys 

dat: 

71) Artikel 52(3) 
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(i) by verrigting van handeling of versuim die bestuurder 

sonder die oogluikende toelating of toestemming 

gehandel het; en 

(ii) die werkgewer alle redelike stappe gedoen het om 'n 

handeling of versuim van die onderhawige geval te 

voorkom; en 

(iii) die handeling of versuim van die ten laste gelegde 

soort onder geen voorwaarde of in geen omstandigheid 

binne die bestek en bevoegdheid of in die loop van 

<liens van die bestuurder geval het nie.
72

) 

Voordat bogenoemde vermoede weerl@ kan word, sal die 

werkgewer aan al drie die gestelde vereistes moet voldoen. 

Die blote feit egter dat die werkgewer bevele uitgereik het 

wat 'n handeling of versuim verbied, is egter nie voldoende 

om te bewys da t al le redelike stappe gedoen is om die 

handeling of versuim te voorkom. 73 ) Dit is dus duidelik 

dat die wetgewer die ~ op die werkgewer plaas om toe te 

sien dat ooreenkomste nagekom word en vereis die wetgewer 

ook daadwerklike optrede van die werkgewer. 

In R v BURGER 74 ) het die hof beslis dat die wetgewer by die 

72) Artikel 72(1) 

73) Sien voorbehoudsbepaling in artikel 72(1). 

74) 1959(4) SA 708 (C) op p 710 D - H 
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verandering van artikel 72(1) en (2) bedoel het dat wanneer 

n bestuurder n daad verrig of versuim om iets te doen, wat, 

indien dit n misdryf sou wees indien die werkgewer daardie 

daad sou verrig het of versuim het om iets te doen, sowel 

die werkgewer as die bestuurder aanspreeklik sal wees, 

tensy die werkgewer voldoen aan die vereistes soos gestel 

in (i) - (iii) hierbo. 

Die bestuurder kan 

versuim skuldig 

egter 

bevind 

self vir sodanige handeling of 

en gevonnis word. 75 ) Die 

bestuurder 6f die werkgewer 6f albei kan aldus skuldig 

bevind en gevonnis word. 76 ) Wanneer die bestuurder van n 

werkgewer skuldig bevind word aan n artikel 53(2) bedoelde 

misdryf moet die hof kragtens artikel 54 n bevel teen die 

werkgewer uitreik. 77 ) Sodanige bevel kan egter nie teen 

die bestuurder uitgereik word nie. 

Wanneer n werkgewer ingevolge artikel 53 aangekla word van 

n misdryf van die onderbetaling van n werknemer en daar 

bewys word dat die werknemer gedurende die tydperk waarin 

75) Artikel 72(2) 

76) Artikel 72(3) 

77) Artikel 72(4). Ingevolge artikel 54 word die bestuurder of 

werkgewer gelas om die onderbetaalde bedrag of die bedrag wat 

betaal moet word aan die nywerheidsraad of aangewese amptenaar 

te betaal. 
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die ander betalings beweer word 

die werkgewer in diens was, 

teen de el bewys is dat die 

onderbetaal het. 78 ) 

Ook belangrik om daarop te let is 

gemaak te gewees het, 

word vermoed totdat 

by 

die 
werkgewer die werknemer 

da t: 

(i) enige gebrek in die konstitusie van die nywer

heidsraad; 

(ii) enige onreelmatigheid in die verkiesing en aan-

stelling van enige verteenwoordiger op n 

nywerheidsraad; en 

(iii) die bestaan van enige vakature in die ledetal van die 

nywerheidsraad 

nie tot gevolg het da t n ooreenkoms wa t, was di t nie vir 

die gebrek of onreelmatigheid' bind end sou wees ingevolge 

artikel 48, ongeldig sal wees. 79 ) 

VERHALING VAN ONDERBETAALDE BEDRAG: 

Soos reeds hierbo daarop gewys bepaal artikel 53( 1) da t 

iemand wat n bepaling van n ooreenkoms wat ingevolge die 

Wet op horn bindend is oortree of versuim om daaraan te 

voldoen aan n misdryf skuldig is. 

78) Artikel 74(8) 

79) Artikel 75 
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Hierbenewens bepaal artikel 53(2) dat indien die 

veroordeelde persoon n werkgewer was en die misdryf bestaan 

uit die oortreding van, of versuim om te voldoen aan n 

bepaling van so n ooreenkoms met betrekking tot aange

leen thede soos uiteengesit in artikel 53(2)(a), (b) en 

(c)SO)moet die hof wat horn skuldig bevind, ondersoek instel 

na en vasstel wat die verskil is tussen die bedrag wat 

betaal is en die bedrag wat sou betaal gewees het indien 

die oortreding nie plaasgevind het nie. Indien die hof uit 

al die getuienis, hetsy dit voor skuldigbevinding afgele is 

of daarna nie in staat is om die verskil presies vas te 

stel nie, moet die hof die verskil na die beste van sy 

vermoe beraam. 

80) Die relevante gedeeltes van artikel 53 bepaal as volg: 

" ( 2) In di en die veroordeelde per soon n werkgewer was en die 

misdryf bestaan het uit die oortreding van, of versuim om 

te voldoen aan, n bepaling van so n ooreenkoms, toekenning, 

vrystellingsertif ikaat of bevel met betrekking -

(a) tot enige artikel 24(1), (c) of (h) bedoelde aan

geleentheid, of tot betaling ten opsigte van oortyd 

of maaltye of ten opsigte van of in plaas van verlof 

of in plaas kennisgewing van beeindiging van diens of 

tot betaling op die vervaldatum van die volle be

loning verskuldig aan n werknemer, of, in die geval 

van n vrystellingsertifikaat of n bevel, tot enige 

beloning aan n werknemer daarvolgens verskuldig; of 

(b) tot enige in artikel 24(1)(b) of (1) bedoelde aange

leentheid; of 

(c) tot enige in artikel 24(1)(q) of (r) bedoelde aange

leentheid of in artikel 48(1)(d) bedoelde fonds, .... " 
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Dit blyk egter dat die bewoording van artikels 53(1) en 

53( 2) tot onduidelikheid aanleiding kan gee. Soos reeds 

daarop gewys maak artikel 24( 1) voorsiening vir sewe-en

twintig aangeleenthede wat deur n ooreenkoms van n 
nywerheidsraad behandel kan word. 

artikel 24(1) blyk dit dat nie 

By nadere beskouing van 

al die aangeleenthede 

vermeld, hande 1 oor bedrae beta al baar deur die werkgewer 

aan die werknemer of bydraes betaalbaar ten opsigte van 

sekere fondse nie. 

Indien die 

bydraes te 

werkgewer sou 

betaal sal di t 

ingevolge artikel 53(1). 

versuim om sodanige bedrae of 

nog steeds n misdryf daarstel 

Die wetgewer het eg ter verder 

gegaan en bepaal dat waar die versuim om aan die ooreenkoms 

te voldoen bestaan uit gevalle soos gemeld in artikel 

53(2)(a), (b) en (c) bloat verdere gevolge daaraan verbonde 

sal wees. 

By nadere beskouing blyk dit dus dat dit artikel 53(1) is 

wat die misdryf skeppende artikel is en nie artikel 53(2) 

en dat n werkgewer nie losstaande van n oortreding van 

artikel 53(2) aangekla kan word nie. Die werkgewer sal dus 

aangekla moet word van n oortreding van artikel 53(1) 

gelees met artikel 53(2). 

Indien daar gelet word op die bepalings van artikel 

53(2)(a), (b) en (c) handel dit dan ook slegs met betrek-
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ing tot die gevalle waar die misdryf bestaan uit die 

versuim van die w~rkgew~r om sekere betalings of bydraes te 

maak. 

Indien die hof ingevolge artikel 53(2) optree moet aan die 

werkgewer geleentheid gebied word om getuienis af te le 

aangaande die onderbetaalde bedrag en die omstandighede 

waaronder die onderbetaling plaasgevind het. 81 ) Sodanige 

verrigtinge geskied voordat vonnis uitgespreek word en word 

geag deel van die verhoor uit te maak. 82 ) Dit is belangrik 

om daarop te let dat dit geen verweer teen n aanklag is om 

te bewys dat die handeling of versuim waarvan die 

beskuldigde aangekla word, aan n gebrek van middele te wyte 

was nie. 83 ) 

Die vraag ont staan eg ter of insol vensie aan die kant van 

die werkgewer wel n verweer kan wees. In wese kom 

insolvensie daarop neer dat daar n gebrek aan middele is 

wat tot gevolg het dat die werkgewer nie al sy verpligtinge 

kan nakom nie. 

Dit is egter van belang om daarop te let dat die 

sekwestrasie van die werkgewer se boedel tot gevolg het dat 

die dienskontrak tussen horn en sy werknemers beeindig word. 

Die werknemer wie se dienskontrak aldus beeindig word, is 

egter geregtig om van sy vorige werkgewer vergoeding te eis 

van enige verlies wat hy mag gely het as gevolg van die 

81) Artikel 53(4) 

82) Artikel 53(5) 

83) Artikel 53(7) 
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beeindiging van sy dienskontrak voordat dit afgeloop 
het. 84) 

.. 
Aangesien insolvensie bloat dui op 'n onvermoe aan die kant 

van 'n werkgewer behoort die naderende insolvensie van 'n 

werkgewer geen verweer te wees nie. Die hof sal egter 

steeds in staat wees om 'n bevel in terme van artikel 54 te 

maak. Die bevel het egter die ui twerking van 'n siviele 

vonnis en sou die werkgewer versuim om die onderbetaalde 

bedrag te betaal sal die nywerheidsraad en ook die 

werknemer kan aansoek doen om die sekwestrasie van die 

werkgewer. 85 ) 

Die onderbetaalde bedrag sal dan bloat as 'n eis teen die 

vryeoorskot st a an na d . k . 86 ) I d" ie se westrasie. n ien 

skuldigbevinding sou volg na die sekwestrasie van die 

insolvent is dit weer eens die argument dat die insolvensie 

nie 'n verweer sal wees nie by die oplegging van 'n artikel 

54 bevel. 

84) Artikel 38 van die Insolvensiewet (No 24/1936) 

85) In terme van artikel 8(1)(a) van die Insolvensie Wet, No 24/1936 

begaan 'n skuldenaar (hier die werkgewer) 'n daad van insolvensie 

as 'n hof teen horn b vonnis gevel het en hy in gebreke bly om aan 

die vonnis te voldoen of daar nie genoeg vervreembare goedere 

gevind kan word om aan die vonnis te voldoen nie. 

86) Artikel 100 van die Insolvensie Wet, No 24/1936. 
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Die verlening van so n bevel sal egter in sodanige 

omstandighede nutteloos wees aangesien soos reeds aangetoon 

daar slegs h eis teen die vrye oorskot sal wees. 

By die vasstelling van die onderbetaalde bedrag moet die 

hof, wat artikel 53(2)(a) bedoelde ooreenkomste betref, 

ondersoek instel of die betrokke werknemer ingestem het of 

nie ingestem het nie om minder te ontvang as die beloning 

wat hy kragtens die ooreenkoms geregtig was om te ontvang. 

Indien die werknemer wel ingestem het, moet daar vasgestel 

word of die werknemer bewus was of nie bewus was van sy 

regte ingevolge die ooreenkoms, asook die omstandighede 
87) 

waaronder hy aldus toegestem het. 

Wanneer die hof iemand skuldig bevind het aan h oortreding 

in terme van artikel 53(1) en die misdryf bestaan het uit h 

oortreding of versuim in sub-artikel (2) of (3) van die 

betrokke artikel, moet die hof die per soon beveel om die 

onderbetaalde bedrag binne n tydperk deur die hof bepaal 

aan die deur die hof aangewese amptenaar of aan die 

nywerheidsraad oor te betaal. Die oorbetaling kan ook by 
. k" d 88) wyse van paaiemente ges ie . 

Die hof kan ook op aansoek en indien goeie redes aangevoer 

word, die tydperk waarin die bed rag oorbetaal word 

87) Artikel 53(2) 

88) Artikel 54( 1). Hier word dan spesifiek verwys na h artikel 

54(1)(a), (c) of (h) bedoelde aangeleentheid. 
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verminder of verleng, of die bedrae van paaiemente verander 

of beveel dat die onbetaalde saldo in n enkele bedrag 

betaal word. 89 ) 

Wanneer n bevel kragtens artikel 54 ten opsigte van n 
artikel 53(2) (a) bedoelde oortreding of versuim teen die 

werk gewe r ui tgevaard ig word, mo et die hof wa t die bevel 

ui treik gelas dat soveel van die be drag as wat hy billik 

ag, met inagneming van die omstandighede waarin die 

oortreding of versuim plaasgevind het, aan die werknemer 

oorbetaal moet word. 9 0) 

Dit is egter belangrik om op die voorbehoudsbepaling van 

artikel 55(1) te let. Indien die hof bevind dat die werk-

nemer nie ingestem het om minder te neem as die minimum 

beloning wat hy kragtens die ooreenkoms geregtig was om te 

ontvang nie, of indien hy aldus ingestem het, hy ingestem 

het terwyl hy onbewus was van sy regte ingevolge die 

ooreenkoms, die hof dan moet gelas dat die hele bedrag aan 

die werknemer oorbetaal moet word. 91 ) 

Die hof kan verder ook gelas, met inagneming van die 

omstandighede waarin die oortreding plaasgevind het en 

indien hy di t billik ag, da t geen gedeel te van die be drag 

aan die werknemer oorbetaal word nie. 92 ) Sou die hof egter 

89) Artikel 54(2) 

90) Artikel 55(1) 

91) Artikel 55(1)(a) 

92) Artikel 55(1)(b) 
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beveel da t slegs 'n gedeel te oorbetaal word, die oorbe

taalde gedeelte minstens 'n kwart moet wees. 93 ) 

Die voorbehoudsbepaling maak dit dus gebiedend vir die hof 

om 'n bevel te maak dat die hele onderbetaalde bedrag aan 

die werknemer oorbetaal moet word, waar die werknemer geen 

skuld het aan die onderbetaling nie. 'n Diskresie word 

daarteenoor aan die hof verleen om 'n bevel ten opsigte van 

oorbetaling te maak waar dit blyk dat die werknemer 

instrumenteel 

bedoeling is 

was aan die onderbetaling. Die wetgewer se 

klaarblyklik om nie die werknemer te 

bevoordeel wat willens en wetens minder aanvaar en daarna 

sy lot gaan bekla. 

Die oogmerk van artikel 53(4), dit wil se die aanbied van 

getuienis deur die werkgewer en werknemer, is dus 

klaarblyklik om die hof in staat te stel om te bepaal of 

die werknemer enige skuld het aan die onderbetaling, en 

indien wel, die hof in staat te stel om 'n toedeling van die 

skuld te maak. 

Die gedeel te van die onderbetaalde bedrag wa t nie aan die 

werknemer oorbetaal word nie, 

inkomstefonds inbetaal word. 94 ) 

93) Artikel 55(l)(c) 

94) Artikel 55(3) 

mo et in die Staats-
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Die vasstelling van die onderbetaalde bedrag ingevolge 

artikel 53 en die daaropvolgende bevel ingevolge artikel 54 

ten opsigte van die oorbetaling van die onderbetaalde 

bedrag is gebiedend 95 ). In beide die gevalle is die frase 

"moet die hof wat horn skuldig bevind" aanduidend 

bedoeling van die wetgewer. Die ondersoek 

van die 

na die 

onderbetaalde be drag 

skuldigbevinding en 

geskied voor vonnis maar na 

dit blyk dat die bevel tot 

terugbetaling deel van die vonnis sal uitmaak. 

h Bevel wat kragtens die bepalings van artikel 54 

ui tgevaardig word, het in al le opsigte die ui twerking van 

en kan uitgevoer word asof dit h siviele vonnis ten gunste 

van die betrokke nywerheidsraad was. 96 ) Die nodige locus 

standi word aan die nywerheidsraad verleen om h lasbrief om 

eksekusie aansoek te doen. Sou die werkgewer dan versuim 

om die onderbetaalde bedrag te betaal, sal daar dus 

beslaglegging kan plaasvind op die bates van die werkgewer. 

STRAWWE: 

Die werkgewer is by skuldigbevinding aan n oortreding van 

artikel 53(1) strafbaar met n boete van n R2 000-00 of twee 

95) S v Nichol 1971(2) SA 206 (C) p 207 A; R v Burger 1959(3) SA 

429 (C); S v Keschner 1965(4) SA 682 (A). 

96) Artikel 54(3) 
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jaar gevangenisstraf of sodanige gevangenisstraf sander die 

keuse van 'n boete of beide sodanige boete en gevangenis

straf. 97) 

In die geval van enige ander misdryf waarvoor daar geen 

spesiale straf voorgeskryf is nie, is die persoon strafbaar 

met 'n boete van 'n Rl 000-00 of een jaar gevangenisstraf of 

sodanige gevangenisstraf sander 'n keuse van 'n boete of 

beide sodanige boete en gevangenisstraf. 98 ) 

Indien die misdryf bestaan uit 'n artikel 53(2) bedoelde 

oortreding en die onderbetaalde bedrag is grater as die 

maksimum bedrag van die geldboete voorgeskryf deur artikel 

82(1)(b) moet die maksimum bedrag van die geldboete waarmee 

die veroordeelde persoon volgens die artikel strafbaar is, 

verhoog word tot 'n bedrag wat gelykstaande is aan die 

onderbetaalde bedrag. 99 ) 

Weer eens blyk dit dat die bepaling gebiedend is. Dit blyk 

uit die betrokke artikel dat indien die onderbetaalde 

bedrag minder as 'n Rl 000-00 is die oplegging van 'n 

boetestraf geheel en al in die diskresie van die hof is. 

Sou die 

97) Artikel 82(1)(a) 

98) Artikel 82(1)(b) 

99) Artikel 54(6) 
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onderbetaalde bedrag egter meer as n Rl 000-00 is, het die 

hof geen diskresie en is 

boete betref, en moet 

onderbetaalde bedrag. 

die artikel voorskriftelik wat die 

die boete gelykstaan aan die 

Die verhoogde boetestraf sal klaarblyklik slegs n rol speel 

in die geval waar die werkgewer finansieel st erk is. Om 

aan n onekonomiese werkseenheid n boetestraf gelykstaande 

aan die onderbetaalde bedrag op te le, sal slegs veroorsaak 

dat n groter finansiele las op die werkgewer geplaas word. 

In sodanige gevalle behoort gevangenisstraf wat onder 

toepaslike voorwaardes opgeskort word n meer toepaslike 

straf te wees. 

Dit is die staande praktyk van die howe om buiten n 
boetestraf, ook gevangenisstraf op te le en dan beide die 

boetestraf en gevangenisstraf of slegs n gedeelte daarvan 

op te skort op voorwaarde dat die beskuldigde die 

onderbetaalde bedrae terugbetaal. 

Die rasionaal agter die opskorting van gevangenisstraf is 

om die verhaling van die onderbetaalde bedrag te ver

gemaklik. Sou die beskuldigde versuim om die onderbetaalde 

bedrag te betaal kan die opgeskorte periode van gevange

nisstraf inwerking gestel word. Gevangenisstraf is nog 

,steeds die mees dwingende faktor ten opsigte van die 

nakoming van bevele. Die feit dat die gevangenisstraf in 

werking gestel word verhinder egter nie die nywerheidsraad 

om aansoek te doen om n lasbrief tot eksekusie nie. 
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Die blote oplegging van gevangenisstraf wat opgeskort word 

het ook tot gevolg dat daar nie h onnodige las geplaas word 

op die werkgewer by die terugbetaling van onderbetaalde 

bedrae nie. Dit sal sinneloos wees om n hoe boetestraf aan 

die beskuldigde op te le en horn daardeur van die middele 

ontneem om die onderbetaalde bedrae te betaal. 

SLOTSOM: 

Die hoofwyse .van 

deur middel van 

afdwinging van 

strafregtelike 

nywerheidsooreenkomste is 

vervolging. Dikwels het 

strafregtelike vervolging egter h negatiewe ui twerking op 

die arbeidsverhouding en word 

geskil deur onderhandeling op 

daar eers gepoog om die 

te los. Slegs indien die 

geskil nie deur onderhandeling opgelos kan word nie, word 

daar gebruik gemaak van strafregtelike vervolging. 

Die verdere nadeel verbonde aan die kriminele sanksie is 

dat staatsaanklaers en landdroste nie altyd vertroud is met 

die bepalings van die Wet nie en dit het dikwels on

skuldigbevindings tot gevolg. n Verdere belangrike aspek 

i~ die beskikbaarheid van getuies. Dit gebeur dikwels dat 

die werknemer die beskuldigde se <liens verlaat en dan nie 

as getuie opgespoor kan word nie. 

Om dit te omseil word afkoopboetes soms oorweeg. Die 

ondeurdagte vasstelling van afkoopboetes het egter dikwels 
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tot gevolg dat die boete betaal word en dat daar geen bevel 

gemaak word tot die terugbetaling van die onderbetaalde 

bedrae nie. 

In die praktyk gebeur dit egter dat daar op die dagvaarding 

gewoon lik aanged ui word da t die af koop boete sl egs aan vaar 

sal word by die voorlegging van bewyse dat die 

onderbetaalde bedrag wel oorbetaal is. 

Strafreg telike vervolging het egter die voordeel da t di t 

wat die nywerheidsraad betref meer koste effektief is. 

Verd er is daar oak die voordeel, soos hierbo aangedui, dat 

h bevel ingevolge artikel 54(3) die uitwerking van h 

siviele vonnis het. 

Die feit dat die WAV voorsiening maak vir die 

strafregtelike sanksie beteken egter nie dat onderbetaalde 

bedrae sivielreg telik verhaal kan word nie. Soos later 

aangetoon af fekteer artikel 56 die reg van die werknemer om 

lone deur middel van h siviele geding te verhaal. 

VASSTELLINGS EN ANDER BEVELE VAN DIE NYWERHEIDSHOF: 

Iemand wat h bevel, beslissing, toekenning of vasstelling 

deur die Nywerheidshof gemaak, oortree of versuim om 

daaraan te voldoen, is aan h misdryf skuldig.lOO) 

100) Artikel 53 
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By die skuldigbevinding is die persoon strafbaar met 'n 

boetestraf van R2000-00 of twee jaar gevangenisstraf of 

sodanige gevangenisstraf sonder die keuse van 'n boete of 

b "d d . b . f 101) ei e so anige oete en gevangenisstra . 

Die vraag is of die kriminele sanksie 'n groat rol sal speel 

by vasstellings en bevele. 

VASSTELLINGS: 

By die maak van 'n vasstelling sal die Nywerheidshof optree 

ingevolge artikels 46, 76 en 77. 

In wese het 'n vasstelling ingevolge artikel 76 bloat tot 

gevolg dat daar 'n afbakening gemaak word ten opsigte van 

gebied. By die maak van sodanige afbakening sal daar dus 

bloat vasgestel word of 'n nywerheidsraadooreenkoms of ver

soeningsraadooreenkoms op die betrokke werkgewer of werk

nemers van toepassing is. 

Ar tike 1 46 ( 9) ve rwys daaren teen na die va sstelling van 'n 

geskil rakende 'n on billike arbeidspraktyk. Die betekenis 

van die woord vasstelling het ter sprake gekom in TRIDENT 

STEEL (PTY) LTD v JOHN N 0 AND OTHERS. 10 2 ) Daar is 

101) Artikel 82(1)(a) 

102) (1897) 8 ILJ 27(W) 
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namens die a pp likant gearg umen teer da t die woord "va sstel" 

beperk is tot die verlening van TI verklarende bevel. 

Regter ACKERMAN het in sy uitspraak gelet na die agtergrond 

van die artikel en kom dan tot die volgende gevolgtrekking: 

"When regard is had to this consideration, as well as 

the wide ambit of the ordinary meaning of the word 

'd~termine' and the mischief aimed at by the creation 

of the industrial court and its jurisdiction in 

section 46(9)(c) and these are considered in the 

light of the above-quoted remarks of NICHOLAS A J A 

in the CONSOLIDATED FRAME COTTON case, then I am of 

the view that the word 'determine' in section 46(9(c) 

is not restricted to declaratory orders but embodies 

the power to make orders ad factum paestandum and ad 

pecuniam solvendam where this is necessary to bring 

and end to the dispute between the parties. 11103 ) 

Die beslegting van die geskil kan dus gepaard gaan met die 

vasstelling van sekere voorwaardes met inbegrip van TI bevel 

vir die herindiensstelling of skadevergoeding. Indien die 

partye die voorwaarde gestel of die bevel gemaak, nie sou 

nakom nie, sal di t wel TI misdryf ingevolge artikel 53( 1) 

uitmaak. 

103) Idem p 39 C - E 
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ANDER BEVELE: 

Hier is veral die bepalings van artikels 17(1l)(a), 

17(11)(aA) en artikel 43(4) van belang. Die betrokke 

artikels moet in die konteks van geskilbeslegtingprosedure 

beskou word. Hulle is slegs tydelik van aard en verval as 

die geskil besleg word of by die finale vasstelling 

ingevolge artikel 46(9). In die onderhawige gevalle sal 

die Nywerheidshof 'n bevel gee wat die ander party verplig 

om iets te doen of nie te doen nie. 

Sou die ander party versuim om gehoor te gee aan 'n bevel of 

voorwaarde, sal hy homself skuldig maak aan 'n oortreding 

van artikel 53(1) nieteenstaande die tydelike aard van die 

bevel of voorwaarde. 

SIVIELE SANKSIES: 

INLEIDING: 

NYWERHEIDSRAADOOREENKOMSTE EN VERSOENINGSRAADOOREENKOMSTE: 

SIVIELE AKSIES: 

Die werknemer het ingevolge die algemene beginsels wel die 

reg om onderbetaalde bedrae ingevolge 'n dienskontrak by 

wyse van 'n siviele aksie te verhaal. As sodanig sal die 
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werknemer ook op die ooreenkoms kan steun vir die verhaling 

van die onderbetaalde bedrag. Die reg van die werknemer om 

die onderbetaalde bedrag by wyse van siviele aksie te 

verhaal word deur die bepalings van artikel 56 geaffekteer. 

Die bepalings van artikel 56 kan as volg opgesom word: 

(i) · Waar n werkgewer daaraan skuldig bevind word dat hy n 

werknemer minder betaal het as die minimum loon 

voorgeskryf in die nywerheidsooreenkoms, die werk

nemer nie n siviele eis kan instel nie om die onder

betaal de bed rag te verhaal nie. Die werknemer sal 

moet berus by die hof se bevel ingevolge artikel 
55.104) 

(ii) Waar n werkgewer skuldig bevind is aan n misdryf, 

bestaande uit n artikel 53(2)(a) bedoelde oortreding 

of versuim, kan die werknemer enige bedrag verhaal 

wat bo die onderbetaalde bedrag kragtens n ooreenkoms 

tussen horn en die werkgewer aan horn verskuldig 
. 105) 
lS. 

(iii) Waar daar geen skuldigbevinding was wat die werkgewer 

betref nie kan die werknemer enige bedrag verhaal wat 

betaalbaar was ingevolge n ooreenkoms wat ingevolge 

die Wet op die werkgewer bindend was of betaal baar 

ingevolge n ooreenkoms tussen die werkgewer en 

werknemer. 106) 

104) Artikel 56(1) 

105) Artikel 56(2)(a) 

106) Artikel 56(2)(b) 
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Indien daar na bogenoemde gekyk word, blyk dit duidelik dat 

para gr awe ( i) en (ii) slaan op geval le waar die werkgewer 

skuldig bevind is. Daarteenoor verwys paragraaf (iii) na 

gevalle waar daar geen vervolging teen die werkgewer 

ingestel is nie of gevalle waar die werkgewer na verhoor 

onskuldig bevind is. 

Die reg van die werknemer om deur middel van 'n siviele 

aksie die onderbetaalde bedrae te verhaal word, wat 

paragraaf (iii) betref, in twee belangrike aspekte aan 

bande gele. 

'n Werknemer wat nie sy volle beloning ingevolge enige 

ooreenkoms wat ingevolge die Wet bindend is, nie ontvang 

het nie, kan nie by wyse van sivielregtelike sodanige 

onderbetaalde bedrae verhaal nie tensy: 

(i) 'n sertifikaat aan die hof voorgele word, onderteken 

deur die Prokureur-generaal, waarin vermeld word dat 

hy weier om te vervolg ten opsigte van die oortreding 

of versuim waarop die werknemer voornemens is om die 
107) 

grond van sy aksie te baseer; of 

(ii) die werkgewer op 'n aanklag weens daardie oortreding 

f . k . 108) o versuim vrygespree is. 

107) Artikel 56(3)(a). Sien ook Les Marquis (Pt y) Ltd v Marchana 

and Others 1989(2) SA 651 (T). 

108) Artikel 56(3)(b) 
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Die vraag ontstaan 

uitgele moet word. 

hoe die bepalings van artikel 56( 3) 

Artikel 56 ( 3) verwys na 'n "ooreenkoms 

wat ingevolge hierdie Wet op horn bindend is". Dit skep die 

indruk dat die dienskontrak van die bepalings uitgesluit is 

en dat die werknemer wel op die dienskontrak kan staatmaak 

om die onderbetaalde bedrag te verhaal sonder die voorleg

ging van 'n nolle prosequi sertifikaat. Hy sal ook nie hoef 

aan te toon dat die werkgewer onskuldig bevind is nie. 

Die stand punt is dan 

ADVERTISER (PTY) LTD v 

verband as volg opgemerk: 

ook gehuldig in 

BECKMAN. 10 9 ) LEWIS 

GRAAFF-REINET 

R het in die 

" and upon analogy it appears to us that upon a 

careful reading of section 56(3) of Act 36/1937 the 

section was not intended to bar the employees's right 

to sue for wages due to him under a contract with his 

employer, provided that the wages due thereunder were 

equal to or more than the minimum wage payable to the 

employee under any 'agreement, award or licence of 

exemption binding on the employer under the Act', but 

only to bar the employee's right of recovery (until 

the certificate from the Soliciter General had 

109) 1949(1) SA 600 (E). 

313. 

Sien ook Liethman v Friedland 1940 TPD 
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been produced) where he was claiming an amount 

underpaid by virtue of some 'agreement, award or 

licence of exemption binding on the employer under 

the Act."llO) 

Dit blyk dan ook die korrekte siening te wees en in 

ooreenstemming met die bepalings van artikel 56(3) te wees. 

Verder blyk dit dat artikel 56 slegs die werknemer se reg 

affekteer om onderbetaalde bedrae by' wyse van 'n siviele 

aksie te verhaal. Artikel 56 beperk geensins die locus 

standi van die nywerheidsraad om onderbetaalde bedrae by 

wyse van 'n siviele aksie te verhaal nie. 

Die vraag of die nywerheidsraad die nodige locus standi het 

om agterstallige bedrae by wyse van siviele aksie te 

verhaal het ter sprake gekom in NATIONAL INDUSTRIAL COUNCIL 

OF THE LEATHER INDUSTRY OF SA v PARSHOTAM & SONS (PTY) 
LTD. l l 1) 

110) Idem p 606. Sien eg ter Mac voi v Perumal 1940 NPD 1 waar die 

hof beslis het dat al eis die werknemer op grond van sy 

dienskontrak hy nog 'n nolle prosequi moet verkry of 'n 

onskuldigbevinding moet aantoon. 

111) 1984(1) SA 277 (D) 
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In die onderhawige saak het die nywerheidsraad gepoog om 

agterstallige bydraes tot sekere fondse by wyse van TI 

siviele aksie te verhaal. Die geleerde Regter wys daarop 

dat indien dit uit die bewoording van die Wet blyk dat die 

wetgewer die benadeelde party tot TI spesif ieke remedie 

beperk, sodanige party daaraan gebonde sal wees en geen 

verdere remedie aan sodanige party beskikbaar sal wees 

nie. 112 ) Die blote f ei t egter da t TI Wet sekere 

verpligtinge daarstel asook die wyse van afdwinging van 

daardie verpligtinge voorskryf beteken egter nie dat 

siviele remedies uitgesluit word nie. In alle gevalle sal 

d . k . . . 113) it TI wessie van interpretasie wees. 

Die geleerde Regter wys daarop dat daar verskeie redes is 

wat daarop aandui dat TI nywerheidsraad wel agterstallige 

bydraes tot sodanige fondse sivielregtelik kan verhaal. 

Die redes waarna die geleerde Regter verwys is die 

volgende: . Die fonds is ingestel tot die voordeel van die 

nywerheid as geheel. Enige versuim van die nywerheidsraad 

om sodanige agterstallige bydraes te verhaal sal tot nadeel 

van die persone wees vir wie dit sou bevoordeel en sodanige 

persone is klaarblylik nie slegs die betrokke werknemer en 

werkgewer nie. 

112) Idem p 279 A 

113) Idem p 279 B 
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INTERDIK: 

Die hoofwyse waarop n nywerheidsraadooreenkoms af gedwing 

word, is die instelling van strafregtelike vervolging. 

Daar is egter ook ander wyses waarop so n ooreenkoms 

regtens afgedwing kan word. 

die howe aansoek doen vir 

per soon verbied word 

n Nywerheidsraad kan self by 

n interdik 

om die 

ingevolge 

be palings 

waarvan n 

van n 

nywerheidsooreenkoms te oortree. 

Die vraag of die nywerheidsraad wel die nodige locus standi 

het om aansoek te doen vir n interdik het ter sprake gekom 

in INDUSTRIAL COUNCIL FOR THE BUILDING INDUSTRY (WESTERN 

PROVINCE) v LEON PASCALL & CO (PTY) LTD. 114 ) 

In die onderhawige geval, het die nywerheidsraad aansoek 

gedoen om n interdik om die verweerder te verhoed om 

werknemers in stryd met n bestaande nywerheidsooreenkoms te 

laat oortyd werk. 

Die verweerder het betoog dat die applikant nie die nodige 

locus standi gehad het om sodanige aansoek te bring nie. 

STEYN R bevind dat die pligte van die nywerheidsraad die 

beskerming van partye onder die ooreenkoms is en dat die 

nywerheidsraad nie self hoef aan te toon dat hy enige skade 

114) 1951(3) SA 740 (C) 
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gelei het nie. Die hof het bevind dat die nywerheidsraad 

wel die nodige locus standi het om die aansoek te 

b . 115) ring. 

Nadat die geleerde Regter bevind het dat die applikant wel 

die nodige locus standi gehad het, moes die Regter die 

vraag beslis of die Wet die applikant tot n bepaalde 

remedie beperk het vir die afdwinging van die ooreen-

k 116) oms. 

115) Idem 745 B - C: 

"The Industrial Consoliation Act was passed in the interests of 

employers and employees in various trades and organisations, 

and the agreement regulates the rights, duties and obligations 

of employers and employees in the building trade: the 

applicant's duties, in my opinion, included the protection of 

the parties bound thereunder and as such it is encumbered with 

the duty to enforce observance of the terms thereof. Applying 

Madrassa' s case, supra, it seems to me that the applicant's 

council had locus standi to institute these proceedings and 

that it was not necessary for the applicant to prove it had 

suffered any special damage." 

Sien ook Bespoke (Idem) 59 A - E waar die locus standi van die 

nywerheidsraad om so n aansoek te bring bevestig is. 

116) Die wet van toepassing in die onderhawige geval was die 

nywerheidsversoeningswet, No 36/1937. 
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Wat die beantwoording van die vraag betref, het die 

geleerde Regter tot die volgende gevolgtrekking gekom: 

" but I have not been able to find any provision in 

the Act indicating an intention by the Legislature to 

deprive the applicant of its ancillary remedy by way of 

interdict. 11117 ) 

Uit die regspraak blyk dit dus dat: 

( i) die Hooggeregshof by wyse van 'n interdik genader 

kan word indien die ooreenkoms nie deur 'n antler 

party daartoe nagekom word nie; en 

(ii) die nywerheidsraad 
.. 

vanwee sy be sondere belang wel 

die nodige locus standi het om sodanige aansoek te 

bring. 

Die betrokke werknemer self het ook 'n belang daarin da t 

die ooreenkoms deur die antler partye daartoe nagekom word. 

In di en sodanige partye nie die ooreenkoms nakom nie, sal 

die werknemer ook die nodige locus standi he om die 

Hooggeregshof te nader om 'n interdik. Die blote feit dat 

die strafregtelike sanksie beskikbaar is, behoort nie die 

117) Idem p 745 F 
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werknemer te verhoed om aansoek te doen vir die verlening 

van n interdik nie. 

4.2.3. AFDWINGING AS ONBILLIKE ARBEIDSPRAKTYKE: 

4.2.3.1. DRINGENDE TUSSENTYDSE REGSHULP: 

0 d d . d f" .. 118) n er ie nuwe e in1s1e van n onbillike arbeids-

praktyk sal die nie-nakoming van n ooreenkoms ook n OAP 

daarstel. Dit word aan die hand gedoen dat die nie-

nakoming van n ooreenkoms die ui twerking het of kan he 

dat: 

(i) enige werknemer of klas werknemers onregverdig 

daardeur geraak word of geraak kan word; 

(ii) arbeidsonrus daardeur geskep of bevorder word of 

kan word; of 

(iii) arbeidsverhoudinge tussen werkgewer en werknemer 

nadelig daardeur geraak word of kan word. 119 ) 

Die werknemers en nywerheidsraad sal dus die Nywerheidshof 

kan nader om dringende tussentydse regshulp ingevolge 

118) Die definisie van n OAP is gewysig deur artikel l(a) van Wet 

9/1991. 

119) Artikel 1. Woordomskrywing OAP. 
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artikel 17(11)(a), hangende h bevel ingevolge artikel 

43(3). 

Die remedie het egter sy eie inherente beperking. Artikel 

17(11)(a) verwys na "dringende tussentydse regshulp" en 

gevo lglik is die be perkende f ak tor dr ingendheid. Bui ten 

die f aktor van dringendheid het die Hooggeregshof ook 
120) 

sekere riglyne neerge le. CAMERON et al arg um en teer, 

en heeltemal tereg, dat sodanige riglyne ook van 

toepassing is by die verli=ning van tussentydse regshulp 

onder artikel 17(11)(a). 

Die geleerde skrywers wys daarop da t die applikant die 

volgende sal moet aantoon: 

(i) "a clear right; 

(ii) actua 1 or threatened infringement of that right; 

and 

(iii) that no adequate alternative remedy exists or is 

available. 11121 ) 

120) Idem p SO 

121) Idem p SO en p 187. Si en ook Macsteel ( Pty) Ltd v National 

Union of Metal workers of SA ( 1989) 10 ILJ 28S (NH); Si thole 

and Others v Federated Timbers Ltd (1989) 10 ILJ Sl7 (NH): 

P A K le Roux and A A Landman: Urgent interim relief in the 

Industrial Court: A review of section 17(11)(a) order (1989) 

S A Mere L J 64. 
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Dringende tussentydse regshulp sal egter nie verleen word 

by die afwesigheid 

feit dat daar aan 

van dringendheid, nieteenstaande die 

die kriteria voldoen is.
122

) Die 

Nywerheidshof wys dan ook daarop dat sodanige bevele met 

omsigtigheid toegestaan moet word. 123 ) 

Artikel 17(ll)(a) bepaal uitdruklik dat sodanige regshulp 

verleen word totdat n bevel ingevolge artikel 43(4) gemaak 

word. Die vraag wat ontstaan is of sodanige regshulp 

verleen kan word waar daar geen aansoek om n status quo 

bevel is nie. 

Daar ka n eg ter in die bewoord ing van die artikel ge en 

aanduiding gevind word dat die applikant moet aantoon dat 

daar reeds om n artikel 43(4) bevel aansoek gedoen is. 

CAMERON et al wys daarop dat daar op enige stadium in die 

ge ski 1 be sleg ting om n tyde like in terd ik aansoek gedoen 

d 124) kan wor . Die geleerde skrywer gaan egter verder en 

wys daarop dat alhoewel dit nie n formele vereiste is nie, 

dit egter n substantiewe vereiste moet wees vir die 

aansoek van n tydelike interdik. 125 ) 

122) P A K le Roux: Urgent Interim relief in the Industrial Court: 

A review of section 17(ll)(a) orders (1989) S A Mere L J p 211. 

123) Macsteel Idem p 290 H 

124) Idem p 52 

125) Idem p 191 
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LE ROUX argumenteer dat die hof nie sodanige bevel 

geredelik moet toestaan in gevalle waar daar nie sodanige 

aansoek is nie, tensy daar uitsonderlike omstandighede 

teenwoordig is. In sodanige gevalle argumenteer die 

geleerde skrywer dat die bevel verleen word op voorwaarde 

dat daar binne 'n voorgeskrewe tydperk om sodanige bevel 

aansoek gedoen moet word. 126 ) 

Dit word aan die hand gedoen dat dit die korrekte 

benadering tot die verlening van sodanige bevel moet wees. 

Die vraag ontstaan egter of 

strafregtelike verrigtinge nie 'n 

die instelling van 

"adequate alternative 

remedy" sal wees nie. Die prak tyk het eg ter ge leer da t 

die instel van kriminele vervolging 'n tydrowende prosedure 

kan wees. Die klagte moet eers ondersoek word en na die 

vol tooiing van die ondersoek vir die ui treiking van 'n 

dagvaarding aan die betrokke Senior Staatsaanklaer oorhan-

dig word. Die moontlikheid bestaan ook dat daar nie 'n 

vervolging ingestel word nie. 

Daar word na aanleiding van die LEON PASCALL-

b 1 . · 127 ) b d d d ·d· · d" w es 1ss1ng etoog at aar geen aan u1 1ng in 1e et 

is wa t die applikant die aanvullende remedie ontse nie, 

gegewe dat die nodige vereistes in die verband nagekom is. 

126) Idem p 217 

127) Idem p 56 
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4.2.3.2. STATUS QUO BEVELE: 

Ingevolge artikel 43(2) kan enige party by h geskil wat: 

( 1) na h nywerheidsraad met regsbevoegdheid verwys is; 

of 

( 2) indi en daar geen nywerheidsraad met regsbevoegdheid 

is, wat aansoek gedoen het om die aanstelling van h 

versoeningsraad aansoek doen by die nywerheidshof vir 

h bevel ingevolge artikel 43(4). 128 ) 

Na die oorweging: 

(i) of die applikant aan die tersaaklike vereistes 

voldoen bet; 

(ii) van die feite soos uiteengesit in die beedigde 

verklarings; 

(iii) van enige mondelingse vertoe of getuienis 

toegelaat; 

(iv) of die applikant te goedere trou gepoog het om 

die geskil deur middel van ooreenkoms of ander

sins te besleg; en 

128) Die aansoek geskied by wyse van n beedigde verklaring binne 10 

dae na die verwysing na die nywerheidsraad of na die aansoek om 

die instelling van die nywerheidsraad. 
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(v) of dit raadsaam is om 'n bevel ingevolge die 

betrokke artikel (artikel 43(4)) toe te staan 

kan die nywerheidshof die bevel uitvaardig wat hy in 

die omstandighede redelik ag. 129 ) 

Indien daar na die betrokke artikel gekyk word is dit 

duidelik dat daar wye magte aan die nywerheidshof 

gegee word. Deur gebruik te maak van die woord 

"redelik" is dit dan ook duidelik dat die verlening 

van die bevel grootliks op billikheidsoorweging be-

rus. 

Die wye diskresie van die nywerheidshof word egter in 

een belangrike opsig aan bande gele. Die 

nywerheidshof kan onder geen omstandighede enige 

party beveel om skadevergoeding van enige aard te 

betaal nie. Die bevel verleen kan ook ter enige tyd 

op aansoek van 'n party tot die geskil deur die 

nywerheidshof teruggetrek of gewysig word. 

By die verlening van die bevel stel die hof dan ook 

die datum vas van wanneer die bevel van krag word en 

kan dit terugwerkend gemaak word na 'n datum nie 

vroeer nie as waarop die beweerde onbillike arbeids

prak tyk ingevoer is. l 3 0) Die onderliggende aan die 

129) Artikel 43(4)(b) 

130) Artikel 43(5) 
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betrokke be paling is weer eens die oorweging van 

billikheid. Verd er blyk dit dat dit ook as 'n 

strafmaatreel gebruik sal kan word. Aangesien die 

verlening van die bevel op billikheidsoorweginge 

gebaseer is sal die nywerheidshof kan weier om die 

bevel terugwerkend te verleen indien die applikant 

skuld het aan die onbillike arbeidspraktyk. 

Dit is veral belangrik om daarop te let dat die bevel 

ingevolge artikel 43(4) slegs tydelik van aard is. 

Die betrokke bevel bly slegs van krag: 

(i) totdat die aangeleentheid deur die nywerheids

raad of die versoeningsraad besleg is of indien 

dit nie besleg is nie, totdat die nywer-

heidshof die geskil finaal vasgestel het; of 

(ii) die sekretaris of voorsitter van onderskeidelik 

die nywerheidsraad of versoeningsraad die 

nywerheidshof meedeel dat nie daarin geslaag is 

om die geskil te besleg nie en besluit is om 

nie die geskil na 'n arbiter, skeidsregter of 

d . h "d d . 131) ie nywer ei sraa te verwys nie. 

Die tydelike aard blyk verder daaruit dat geen 

sodanige bevel vir langer as 90 dae van inwerking-

131) Artikel 43(6) 
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treding van krag bly nie. Die nywerheidshof kan 

egter uit eie beweging of met inagneming van die 

stappe wat die partye tot die beslegting van die 

geskil gedoen het op aansoek daardie tydperk verleng 

met tydperke van nie !anger as 30 dae op 'n keer 
. 132) nie. 

Deur 'n tydsbeperking te koppel aan die verlening van 

die status quo bevel word die partye gedwing om 

aktief mee te werk tot die beslegting van die geskil. 

Sou die partye versuim om die geskil te besleg kan 

dit tot gevolg he dat die nywerheidshof sal weier om 

die bevel te verleng of om dit te verleng ten koste 

van die ander party. 

In ooreenstemming met die gemeenregtelike denke om 

nie nakoming van 'n dienskontrak te beveel maak die 

artikel dan ook voorsiening daarvoor dat die 

werkgewer die verskuldigde loon aan die werknemer kan 

betaal, wat dan geag word nakoming van die bevel te 

wees. 133 ) 

Daar is reeds hierbo daarop gewys dat die 

nywerheidshof by verlening van die bevel oorweging 

daaraan moet gee of al die relevante vereistes 

132) Sien voorbehoudsbepaling in artikel 43(6) 

133) Artikel 43(7) 
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nagekom is. Die vraag wat gestel moet word is of dit 

h absolute is vir die verlening en of dit slegs een 

van die faktore is wat by die verlening oorweeg moet 

word. 

CAMERON et al 134 ) argumenteer dat die nakoming van 

die vereistes slegs een van die kriteria is wat die 

hof moet oorweeg by die verlening van die bevel en 

dat die nie-nakoming daarvan nie tot gevolg sal he 

dat sodanige bevel nie toegestaan sal word nie. Dit 

word in oorweging gegee dat di t die korrekte 

benadering is. 

Indien h party dus nie h ooreenkoms nakom nie sal die 

benadeelde party geregtig wees om die nywerheidshof 

te nader vir h bevel ingevolge artikel 43(6). Dit is 

egter belangrik om daarop te let dat die bevel slegs 

tydelik van aard is hangende die finale beslegting of 

vasstelling van die geskil. 

4.2.3.3 VASSTELLINGS: 

Die nywerheidshof word ingevolge artikel 17(11)(f) van die 

Wet gemagtig om h vasstelling ingevolge artikel 46(9) te 

maak. 

134) Idem p 263 
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Artikel 46(9) handel oor die vasstelling van 'n onbillike 

arbeidspraktyk. Dit is dan ook die finale bevel wat die 

nywerheidshof kan toestaan na die verlening van 

tussentydse regshulp ingevolge artikel 17(11)(a) en die 

verlening van 'n status quo bevel ingevolge artikel 43(6). 

Onderliggend aan die vasstelling ingevolge artikel 46(9) is 

weer eens die beginsel dat partye onderling die geskil moet 

besleg voordat dit na die nywerheidshof verwys word vir die 

finale vasstelling. Die betrokke artikel bepaal dan ook 

uitdruklik dat die nywerheidshof nie 'n geskil rakende 'n 

onbillike arbeidspraktyk vasstel nie, tensy sodanige geskil 

verwys is na 6f 'n nywerheidsraad met regsbevoegdheid 6f 

waar geen sodanige raad bestaan nie, na 'n versoenings-

d 135) raa . 

In die verb and is di t belangrik om daarop te let da t di t 

nie die verwysing van 'n beweerde onbillike arbeidspraktyk 

is wat verbied word nie, maar bloot die finale vasstelling 

daarvan. 136 ) 

Indien 'n geskil aangaande 'n beweerde onbillike arbeids

praktyk na: 

(1) 'n nywerheidsraad; of 

135) Artikel 46(9)(a) 

136) Artikel 46(9(a) 
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(2) n versoeningsraad 

verwys is en hulle nie in staat is om die geskil binne die 

voorgeskrewe tydperk te besleg nie moet onderskeidelik die 

sekretaris of iemand deur horn aangewys of die voorsitter of 

iemand deur horn aangewys die geskil na die nywerheidshof 

verwys vir finale vasstelling. 137 ) Al die partye betrokke 

by die geskil kan ooreenkom dat die geskil nie verwys word 

nie. 

Die nywerheidshof moet die geskil dan so spoedig moontlik 

na ·ontvangs vasstel op sodanige voorwaardes as wat hy 

redelik ag met inbegrip van, maar nie beperk tot, die 

uitreiking van n bevel vir herindienstelling of 

skadevergoeding. 138 ) 

In h ierd i e verband is di t be langrik om daarop te let da t 

die nywerheidshof in wese in staat is om enige bevel te gee 

wat hy goeddunk. Verdere belangrike aspek is dat die 

vasstelling geskied op gronde wat die nywerheidshof redelik 

ag. Billikheidsoorweginge sal dus n belangrike rol speel 

by die finale vasstelling van n onbillike arbeidspraktyk. 

137) Artikel 46(9)(b) 

138) Artikel 46(9)(c) 
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Enige nie-nakoming van h ooreenkoms sal neerkom op h 

onbillike arbeidspraktyk. Die benadeelde party sal dus van 

die artikel 46(9) prosedure kan gebruik maak om sodanige 

ooreenkoms af te dwing. 

VASSTELLINGS EN ANDER BEVELE: 

Soos reeds daarop gewys kan enige beslissing, bevel of 

vasstelling van die Nywerheidshof ten uitvoer gele word 

asof dit h beslissing, toekenning, bevel of vasstelling van 

die Hooggeregshof is. 

In die verband het CAMERON et al as volg opgemerk: 

"This welcome amendment makes industrial court orders 

awards and determinations easily enforceable. The 

effect of the provision makes an industrial court 

decision enforceable by the deputy sheriff as it was 

a decision of the Supreme Court. 11139 ) 

Die bevele, vasstellings en beslissings van die 

Nywerheidshof kan dus deur die adjunk-balju afgedwing word. 

LANDMAN 140) wys daarop dat die doeltref fendheid om 

139) Idem p 193 

140) Landman A A: The Industrial Court and the Labour Appeal Court: 

A note on some aspects of the Labour Relations Amendment Bill: 

1988 Moderne Besigheidsreg 102 - 105. 
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nywerheidsbevele as bevele van die Hooggeregshof af te 

dwing bevraagteken kan word. Die geleerde skrywer wys 

daarop dat nie alle partye die luukse kan bekostig om die 

dienste van die adjunk-balju gebruik te maak nie, terwyl 

die goedkoper dienste van die geregsbode van die Landdros

hof beskikbaar is. 141 ) 

In die verband kan daar gekyk word na ui twinning en min

agting van die hof. 

UITWINNING: 

Artikel 36(1) van Wet 59/1959 142 ) bepaal dat die balju of 

adjunk-balju alle vonnisse en bevele, uitsprake, ensovoorts 

van die hof ten uitvoer le. 

Wat ui twinning verder betref moet daar ook gelet word op 

reels 45 en 46 van die eenvormige hofreels. 

Die kwessie van uitwinning sal eers ter sprake kom by die 

finale beslegting van die geskil in terme van artikel 46(9) 

van die Wet. Tydelike regshulp ingevolge artikel 17(ll)(a) 

en die status quo bevel ingevolge artikel 43(4) is slegs 

141) Idem p 104 

142) Wet op die Hooggeregshof, No 59/1959. 
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tydelik van aard en daar sal dus wa t di t betref daar nie 

sprake van uitwinning kan wees nie. 

In die verband bepaal artikel 43(4)(b) dat geen party deur 

die nywerheidshof beveel kan word om skadevergoeding te 

betaal nie. Voorts bepaal artikel 43(4)(c) dat die hof ook 

nie n bevel tot koste uitvaardig nie, behalwe in die 

gevalle van onredelikheid of beuselagtigheid aan die kant 

van n party tot die geskil. Hieruit blyk dit duidelik dat 

die bedoeling van die wetgewer is dat daar nie sprake kan 

wees van uitwinning voor die finale beslegting van die 

geskil nie. 

Ingevolge artikel 43(6) is sodanige bevel slegs geldig vir 

n periode van 90 dae vanaf datum van inwerkingtreding. Om 

uitwinning in sodanige gevalle toe te laat sal tot gevolg 

he dat die geskil besleg word voor die finale vasstelling 

daarvan. Di t was klaarblyklik nie die bedoeling van die 

wetgewer nie. 

n Bevel ingevolge artikel 17(ll)(a) bly slegs staan totdat 

n bevel ingevolge artikel 43(4) gemaak word. Sou ui twin-

ning op die stadium toegelaat word sou di t die verlening 

van n artikel 43(4)-bevel en die finale vasstelling 

ingevolge attikel 46(a) n nulliteit maak. 

Indien die finale beslegting tot gevolg het dat n bedrag om 

skadevergoeding betaalbaar is of n ander vorm van vergoed

ing betaalbaar is, sal die persoon ten gunste van wie 

vonnis gegee is n lasbrief vir ten uitvoerlegging daarvan 

kan aanvra. 
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Daar moet egter in gedagte gehou word dat sekere goedere 
. . . t . . b . . 143) nie vir ui winning vat aar is nie. 

143) Art 39 van Wet 59/1959. Ingevolge die betrokke artikel is die 

volgende goedere nie vir beslegting vatbaar nie: 

(1) die nodige beddens, beddegoed en klere van die persoon teen 

wie beslaglegging geskied of n lid van sy gesin nie; 

(2) die nodige meubels, behalwe beddens, en huisgereedskap vir 

sover die waarde daarvan die som van Rl 000 nie te bowe 

gaan nie; 

[Par (b) gewysig by a .10 van Wet 85/1963 en vervang by 

a.5(a) van Wet 18/1985.] 

(3) lewende hawe, gereedskap en landbou-uitrusting van n boer 

vir sover die waarde daarvan die som van Rl 000 nie te bowe 

gaan nie; 

[Par (b) gewysig by a .10 van Wet 85/1963 en vervang by 

a.5(b) van Wet 18/1985.] 

(4) voedsel en drank voldoende om in die behoeftes van bedoelde 

persoon en die lede van sy gesin vir een maand te voorsien 

nie; 

(5) ambagsgereedskap en -uitrusting vir sover die waarde 

daarvan die som van Rl 000 nie te bowe gaan nie; 

(6) professionele boeke, dokumente of instrumente wat vir die 

skuldenaar in sy beroep noodsaaklik is, vir sover die 

waarde daarvan Rl 000 nie te bowe gaan nie; of 

[Par (f) gewysig by a.10 van Wet 85/1963 en vervang by 

a.5(d) van Wet 18/1985.] 

(7) wapens en ammunisie wat die skuldenaar volgens een of ander 

wet, regulasie of tugreglement as deel van sy uitrusting in 

sy besit moet he. 
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MINAGTING VAN DIE HOF: 

Die Wet self maak voorsiening vir minagting van die 

Nywerheidshof in artikel 17( 20A). Die vraag ontstaan wat 

die trefwydte van die artikel is? 

Wat die hoer howe betref, word daar normaalweg onderskei 

tussen strafregtelike minagting en sivielregtelike minag

ting. Strafregtelike minagting bestaan uit oneerbiedige 

gedrag teenoor die hof, terwyl siviele minagting bestaan 

uit die opsetlike nie-nakoming van h hof se bevel. Indien 

daar weer eens na artikel 17(20A) gekyk word, blyk dit dat 

dit slegs verwys na strafregtelike minagting. 

Daar moet dus gekyk word na die posisie in die hoer howe. 

Siviele minagting is as volg omskryf: 

"Civil contempt is the wilful and mala fide refusal 

or failure to comply with an order of court. Commit

tal to goal for civil contempt of court is a mode of 

procedure aimed at enforcing civil orders of court, 

and to bring to its logical conclusion an order given 

by a judge which the court finds has been deli be

rately disobeyed. 144 ) 

144) Herbstein 

nd Van Winsen: The Civil Practise of the Superior Courts in South 

Africa: Third Edition p 651. 
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Die geleerde skrywer wys daarop dat bevele van die hof 

onderskei kan word in bevele ad pecuniam solvendum en 

beve le ad fact um praestand um en da t daar slegs van die 

prosedure in die laasgenoemde geval gebruik 

prosedure 

gemaak kan 

is om deur d 145) war . Die hoofoogmerk van die 

gevangesetting die uitvoering van die hof se bevel te 

verseker. 146 ) 

Die Nywerheidshof is egter nie by magte om 'n bevel tot 

gevangesetting te gee nie. Artikel 17(11) van die Wet sit 

die funksies van die Nywerheidshof uiteen en uit die 

betrokke artikel blyk dit duidelik dat daar geen uit-

druklike magte aan die Nywerheidshof verleen word om sy eie 

bevele af te dwing nie. 

Die stelling dat die Nywerheidshof nie die bevoegdheid het 

om 'n bevel tot gevangesetting te gee nie word verder 

onderskryf deur artikel 53(1). Die betrokke artikel bepaal 

dat iemand wat 'n bevel, beslissing, toekenning of 

vasstelling deur die Nywerheidshof oortree of versuim om 

daaraan te voldoen aan 'n misdryf skuldig is. Die bedoeling 

van die wetgewer blyk te wees om eerder die afdwinging van 

die bevele in die kader van die strafhowe te plaas. 

145) Idem p 653 

146) Idem p 652 waar die geleerde skrywers dit as volg stel: 

"The principal object of the proceedings is to compel, by means 

of personal attachement and committal to goal, the performance 

of the court's order." 
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Die Hooggeregshof sal egter ook genader kan word tot die 

afdwinging van so n bevel. In die verband word daar 

geargumenteer dat die af dwinging by wyse van n interdik sal 

mo et geskied. n Versuim om aan die interdik of bevel van 

die Hooggeregshof te vol do en sal die Hooggeregshof in staat 

stel om n bevel tot gevangesetting te gee. 

Die vraag kan dus gevra word of gevangesetting die 

toepaslike remedie tot afdwinging sal wees, al word die 

Nywerheidshof se bevoegdhede dienooreenkomstig ui tgebrei. 

Moet daar nie na ander alternatiewe gekyk word nie? Hier 

kan daar met vrug na die Engelse Reg gekyk word. 

In die Engelse Reg het die kwessie van minagting van die 

hof in so n mate ontwikkel dat boetestrawwe aan die 

onderskeie 

b 1 147) eve . 

vakbonde opgele is vir die nie-nakoming van n 

Die Engelse howe het ook daarop gewys dat die 

hoofwyse waarop sodanige bevele van die Nywerheidshof 

afgedwing moet word, gerig moet wees ten opsigte van die 

f ondse van sodanige organisasies eerder as ten opsigte van 
. d. . d 148) 
ln lVl U. 

Miller: Contempt of Court: 2nd Edition p 412 e.v. Sien ook 

Heatans Transport (St Helens) Ltd v Transport and General 

Workers Union (1973) AC 15, (1972) ICR 308, (1972) 3 ALLCR 101. 

Idem Miller p 416 
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Die ontwikkeling het egter verder gegaan en bui ten die 

boetestraf wat opgele is, is die bates van die vakbond ook 

onderhewig gestel aan sekwestrasie.
149

) Wat egter 

opmerklik is, is dat gevangesetting in geen omstandighede n 

rol gespeel het nie. 

Daar sal later aangevoer word dat die ontwikkeling van die 

Engelse Reg die mees aangewese wyse van afdwinging is. 

Die vraag kan ook tereg gevra word of dit doenlik is dat n 

bevel van die Nywerheidshof as n bevel van die Hoogge-

regshof afgedwing moet word. 

let dat die Nywerheidshof by 

meer spesifiek onbillike 

billikheid jurisdiksie beklee 

Dit is belangrik om daarop te 

die bes leg van geskille, en 

arbeidspraktykgeskille, met 

is. In teenstelling daarmee 

steun die siviele howe op n regmatigheidsjurisdiksie. 

Soos reeds daarop gewys sal die afdwinging van die bevel 

deur die Hooggeregshof slegs by wyse van die verlening van 

n interdik en die daaropvolgende gevangesetting geskied. 

Daar word geargumenteer dat die Hooggeregshof nie n 
interdik sal verleen indien daar aangetoon word dat daar 

geen dringendheid is of dat die verlening van so n bevel 

onbillik sal wees nie. 

By die verlening van interdik sal die Hooggeregshof 

noodwendig na die meriete van die Nywerheidshof se bevel 

149) Idem Miller p 419 - 420 en p 422 
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moet kyk en daarvolgens beslis of die interdik toegestaan 

moet word. 

Hierdie onderskeid kan in die praktyk tot oenskynlike 

botsende beslissings lei, wat tot gevolg kan he dat die 

Hooggeregshof by die afdwinging van bevele as TI 

Hersieningshof of TI Hof van Appel misbruik kan word, 

alhoewel daar nie met die meriete ingemeng sal kan word 

nie. 

VERHALING ONDER ARTIKEL 43(7): 

Daar is reeds daarop gewys dat die nywerheidshof ingevolge 

artikel 43(4) (die sogenaamde status quo bevel) enige bevel 

kan uitvaardig wat hy onder die omstandighede redelik ag. 

Die bevel kan insluit die werkgewer die werknemer in diens 

moet neem of enige skorsing moet beeindig. 

Die vertrouensverhouding tussen die werkgewer en werknemer 

kan egter in so TI mate geaffekteer wees dat die werkgewer 

nie die werknemer in diens kan of wil stel nie. Om die 

werkgewer tegemoet te kom om ui tvoering te gee aan die 

bevel en ook nie die werknemer in diens te neem is artikel 

43(7) daargestel. Dit is dan ook in ooreenstemming met die 

gemeenregtelike siening dat daar nie spesifiek nakoming van 

TI dienskontrak gelas moet word nie. 

Waar die bevel dus is om die werknemer in diens te herstel 

of die skorsing op te hef kan die werkgewer sodanige bevel 

nakom deur ingevolge artikel 43(7) die verskuldigde bedrag 
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ten opsigte van lone aan die werknemer te betaal. Net so 

sal die werknemer die werkgewer kan dwing om die 

verskuldigde bedrag ten opsigte lone te betaal eerder dan 

herindiensname of die ophef fing van die skorsing te 

aanvaar. 

ALTERNATIEWE REMEDIES: 

INLEIDING: 

Hierbo is reeds daarop gewys dat die kriminele sanksie die 

belangrike wyse van die afdwinging van ooreenkomste is. 

Daar is ook aange to on da t die krimine le sanks ie nie al tyd 

die gewenste uitwerking het nie en dikwels gee dit 

aanleiding tot grater vrywing. 'n Verdere belangrike aspek 

wat in gedagte gehou moet word is dat die voorsittende 

beampte nie altyd op hoogte is van die bepalings van die 

Wet nie. 

FORUM: 

Die vraag kan heeltemal tereg gevra word of dieselfde 

gevolge nie bereik kan word indien die afdwinging geheel en 

al in die kader van die Nywerheidshof geplaas word nie. 

Weens die kundigheid van die lede van die Nywerheidshof 

behoort dit die aangewese forum te wees vir die afdwinging 

van ooreenkomste. Is dit dan ook werklik nodig om optredes 

te kriminaliseer ten einde ooreenkomste af te dwing. 

In die verdere bespreking word daar gepoog om alternatiewe 

tot die bestaande wyses van afdwinging van ooreenkomste 

voor te stel. 
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BOETESTRAF: 

On de rv indi ng h et ge leer da t di rek te gevangenisstraf nooi t 

opgele word by die nie-nakoming van n ooreenkoms nie. 

Gevangenisstraf wat wel opgele word, 

toepaslike voorwaardes opgeskort. 

word gewoonlik onder 

Die belangrikste 

voorwaarde wa t gewoonlik gestel word is die betaling van 

die onderbetaalde bedrag. 

Deur direkte gevangenisstraf op te le het tot gevolg dat: 

(i) die werknemer sy inkomste verloor; en 

(ii) die werkgewer se vermoe om agterstallige lone te 

betaal word ernstig daardeur benadeel. 

Sou die werknemer versuim om aan n ooreenkoms te voldoen 

moet die Nywerheidshof ondersoek kan instel na die versuim 

om die ooreenkoms na te kom. Indien die Nywerheidshof sou 

bevind dat daar skuld aan die kant van die werkgewer is 

behoort die hof n boete te kan ople. Sou die versuim 

bestaan uit die versuim om lone of bydraes te betaal, kan 

sodanige boete gepaardgaan met n bevel tot die terug

betaling van die agterstallige bedrag. 

Die kwessie van die af dwinging van die boete en die 

gepaardgaande bevel kom dan ter sprake. 

MINAGTING VAN DIE HOF: 

Die Nywerheidshof is tans nie by magte om sy eie bevele af 

te dwing nie. Om bevele van die Nywerheidshof af te dwing 

85/ .... 



-85-

is die nywerheidsraad of werknemer /werkgewer aangewese op 

kriminele vervolging. In die verband bepaal artikel 53(1) 

<lat iemand wat n bevel of vasstelling van die nywerheidshof 

oortree of versuim. om daaraan te voldoen aan n misdryf 

skuldig is. Verder sit artikel 17(11) die funksies van die 

nywerheidshof uiteen en word daar in die betrokke artikel 

ook nie voorsiening 
150) bevele. 

gemaak vir die af dwinging van 

Soos reeds opgemerk maak die Wet tans ook slegs voorsiening 
. k . . 1 . . 151) v1r rim1ne e minagt1ng. Deur uit te brei om ook 

siviele minagting in te sluit sal die Nywerheidshof wel sy 

eie bevele kan afdwing. 

Sou die werknemer versuim om te voldoen aan n bevel van die 

Nywerheidshof sal hy homself skuldig maak aan. siviele 

minagting van die hof. 

In ooreenstemming met die Engelse Reg kan daar dan ook 

verder voorsiening gemaak word vir boetestrawwe by die nie

nakoming van die bevel van die hof. 

Sou die betrokke werkgewer (vakbond) volhard in sy versuim 

dan moet daar voorsiening gemaak word vir die beslaglegging 

van die bates van die betrokke organisasie. Dit is in 

150) Idem p 79 e.v. Waar die kwessie ten opsigte van n bevel tot 

gevangesetting behandel is. 

151) Idem p 78 
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ooreenstemming met die Engelse beskouing dat die afdwinging 

eerder gerig moet wees teen die organisasie se fondse as 

teen die individu self. 

Sou die bates van die betrokke organisasie nie voldoende 

wees vir die doeleindes van beslaglegging moet daar by die 

Hooggeregshof aansoek gedoen kan word vir die sekwestrasie 

of likwidasie van die betrokke organisasie of boedel van 

die individu. 

Bogenoemde is dan ook in ooreenstemming met die bestaande 

neiging om sekere optredes te dekriminaliseer. 

ANDER VOORSTELLE: 

Die kriminele sanksie is tans die belangrikste wyse waarop 

ooreenkomste en bevele afgedwing kan word. Buiten die 

boetestraf en gevangenisstraf word die hof ook verplig om 

ondersoek in te stel na die onderbetaalde bedrag en moet 

dan ook n gepaardgaande bevel gee tot die terugbetaling van 

sodanige agterstallige bedrae. Soos aangedui het sodanige 

bevel die uitwerking van n siviele vonnis. 

Die kriminele sanksie 

beperkinge. Daar word 

het 

slegs 

egter 

van die 

sy eie 

kriminele 

inherente 

sanksie 

gebruik gemaak as n laaste uitweg. Daar is verder ook 

gevind dat die aanklaers en landdroste nie altyd op hoogte 

is met die Wet self nie wat beteken dat die Wet nie na 

behore toegepas word nie. Di t is n verdere belangrike 

aspek wat daartoe aanleiding gegee het dat die 

strafregtelike vervolging n beperkte rol speel. 
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Die kwessie van kontraktuele afdwinging van die 

ooreenkomste kan ook ter sprake kom. Bui ten die NOUWENS

beslissing blyk dit dat die Hooggeregshof traag is om die 

ooreenkoms as n vorm van n kontrak te beskou. Die 

beskouing blyk steeds te wees dat sodanige ooreenkoms slegs 

af gedwing sal word by die publisering daarvan in die 

Staatskoerant en dan slegs op die basis dat dit n vorm van 

ondergeskikte wetgewing is. 

Die verlening van die interdik en die status ~ bevele het 

slegs tot gevolg dat die partye verbied word om voort te 

gaan om die ooreenkoms te verbreek. Deur die verlening van 

die interdik sal agterstallige bydraes nie verhaal kan word 

nie en sal die per soon weer een s aangewe se wees op die 

kriminele sanksie of die verhaling van onderbetaalde 

bydraes deur middel van n siviele aksie. 

Soos egter aangedui is kan die betrokke party slegs in 

sekere omstandighede die onderbetaalde bedrag by wyse van n 
siviele aksie verhaal. 

Dit het dan weer eens tot gevolg dat die kriminele aksie 

die aangewese is om die onderbetaalde bydraes te verhaal, 

wat nie altyd die aangewese wyse blyk te wees nie. 

Daar is kortliks geargumenteer dat die afdwinging in die 

kader van die Nywerheidshof self geplaas rnoet word. Die 

wyse van afdwinging, dan n boetestraf met n bevel indien 

nodig, tot terugbetaling van onderbetaalde bydraes, sou die 

betrokke party dan versuim om die bevel na te kom sal hy 

horn blootstel aan sekwestrasie. 
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Die NMK 152 ) het wat die afdwinging van ooreenkomste betref 

aanbeveel dat ooreenkomste bereik ingevolge die konstitusie 

van die Raad geag moet word kontraktueel onderling die 

partye afdwingbaar te wees. Die kommissie het verder 

gegaan in die betrokke verslag en aanbeveel dat die 

Minister nietemin versoek kan word om die ooreenkomste te 

publiseer in welke geval 

ondergeskikte wetgewing 

die ooreenkoms as 'n 

beskou moet word 153 ) 

sodanige ooreenkomste afdvingbaar sal wees 

sivielregtelike prosedure en die Nywerheidshof. 

by 

vorm van 

en dat 

wyse van 

Die NMK het oak verder gegaan en 'n onderskeid getref tussen 

'n Appelhof vir arbeidsake en 'n Laerhof wat die verpligtinge 

sal oorneem van die Nywerheidshof. 154 ) Van belang egter 

is da t die si viele howe en die howe op klein eise, inge

volge die aanbeveling, toeganklik moet wees vir individuele 

eise en dat bevele onderhewig sal wees aan outomatiese 

hersiening. 

Dit blyk dat die aanbeveling onder twee hoofde saamgevat 

kan word, naamlik: 

(i) Grater toeganklikheid; en 

(ii) Eie bestuur. 

152) 1990(1) ILJ p 285 op p 291 e.v. 

153) Idem p 291. 

154) Idem p 302 e.v. 
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Soortgelyk is my voorstel dat die af dwinging van 

ooreenkomste dan eerder gelaat word in die kader van die 

Nywerheidshof en dat daar na alternatiewe vir af dwinging 

gekyk mo et word en dat die kriminele sanksie op die 

agtergrond geskuif moet word. 

GEVOLGTREKKING: 

Dit is van wesenlike belang vir gesonde arbeidsverhoudinge dat die 

onderlinge part ye hulle gebonde ag aan nywerheidsraadooreenkomste, 

versoeningsraadooreenkomste 

Nywerheidshof. 

en vasstellings en bevele van die 

Soos in 

nie in 

die geval van enige antler ooreenkomste 

die huidige arbeidsopset beskore nie. 

is die ideaal egter 

Huidiglik is die 

strafsanksie die belangrikste wyse waarop sodanige ooreenkomste en 

bevele afgedwing word. Die strafsankie voldoen egter nie altyd aan 

die behoefte nie en gee dit dikwels aanleiding tot groter wrywing. 

Weens die politieke situasie tans word die howe beskou as n 

instelling daargestel deur n minderheid en het baie werknemers geen 

vertroue in die regssisteem nie. Dit vind ook neerslag daarin dat 

die strafsanksie slegs as n laaste uitweg gesien word. 

Kontraktuele afdwinging van ooreenkomste is baie kontensieus en die 

kwessie sal nog vir n geruime tyd n brandpunt bly. 

In die lig van bogenoemde sal daar daadwerklik gekyk mo et word na 

alternatiewe vorme van afdwinging van ooreenkomste en bevele. In 

die verband kan daar met vrug gekyk word na voorstelle om die 

afdwinging in geheel in die kader van die Nywerheidshof te plaas. 
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