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'The functions and operation of the Public Service 

Commissions have been the cause of some concern, most 

notably in relation to the fact that the independence of the PSC 

is potentially threatened by a conflict of interests between its 

role as an independent monitor and arbiter of the activities, 

ethos and comportment of the public service and its role as a 

direct implementer of civil service policies. Concerns have 

also been expressed about the undue length of time and red 

tape frequently involved in obtaining Service Commission 

decisions and recommendations.' (South Africa 199Sb: 22) 

Summary: South African Public Service 
Commission: endangered autonomy 

T he aim of this article is to establish whether there is a 

relat ionship between the role of a public service 

commission and its independence. Consequently, an analysis 

was done of the powers and jurisdictions of public service 

1 Hierdie artikel is geskryf voor die afhandeling van die 1996-grondwet in Mei 1996 

2 Dr. Wessels is 'n dosent in Publieke Administrasie aan Unisa 
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commissions in the United Kingdom, India, Nigeria, Namibia, 

Zambia, Zimbabwe and South Africa. It was established that 

public service commissions are generally highly independent of 

the government of the day. They also have strong powers as 

regards the appointment, disciplining and termination of the 

services of public servants. Although it was established that the 

South African Public Service Commission had strong powers 

on considerably more functional areas than a typical public 

service commission, it was shown that the new powers and 

functions of the South African Public Service Commission are 

also not comparable with those of a typical commission. 

D ie Minister vir die Staatsdiens en Administrasie het op 23 Februarie 1996 
'n nuwe rol vir die Suid-Afrikaanse Staatsdienskommissie aangekondig. 

Hiervolgens sal die Kommissie voortaan 'n adviesrol speel oor gesonde 
administrasie, asook 'n waarnemersrol deur ondersoeke na en evaluering van 
die staatsdiens en bestuur van departemente te onderneem (Ministerie 1996). 
Hierdie aankondiging lui die einde in van die rol wat die Kommissie in die Suid
Afrikaanse owerheidsopset tot dusver gespeel het. 

Dit wil voorkom asof die veranderende posisie van die Staatsdienskommissie 
voortspruit uit 'n persepsie dat die onafhanklikheid van die Staatsdienskom
missie bedreig word deur die botsende rolle van die Kommissie, asook deur die 
Kommissie se tydsaamheid om besluite te neem en aanbevelings te verstrek (Cf. 

South Africa 1995b). Hieruit kan die afleiding gemaak word dat 'n onafhanklike 
staatsdienskommissie as 'goed' beskou word, dat die Suid-Afrikaanse 
Staatsdienskommissie se onafhanklikheid bedreig word deur veral die aard 
van sy bevoegdhede asook die omvang van sy jurisdiksiesfeer, en dat die 
aangekondigde veranderinge bedoel is om sy onafhanklikheid te beskerm. 

Die doel van hierdie artikel is gevolglik om vas te stel of daar 'n verband 
bestaan tussen die rol van 'n staatsdienskommissie, dit wil se sy bevoegdhede 
en jurisdiksiesfeer, en die mate waarin hy onafhanklik is. Daarom word 
antwoorde gesoek op vrae soos: 
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• Wat is die aard van 'n staatsdienskommissie se vermeende of veronderstelde 

onafhanklikheid? 

• Wat is die aard en omvang van 'n tipiese staatsdienskommissie se 

bevoegdhede en jur ·diksiesfeer? 

• Watter bevoegdhede en funksionele verantwoordelikhede van 'n staats

dienskommissie vereis dat die kommissie onafhanklikheid geniet? 

In 'n soeke na antwoorde op hierdie en ander gelmpliseerde vrae, word 'n 

ontleding gedoen van -

• die bevoegdhede en jurisdiksiesfeer van die Staatsdienskommissie in die 

Verenigde Koninkryk, die kommissie wat as voorganger van die Suid

Afrikaanse Staatsdienskommissie beskou word; 

• die bevoegdhede en jurisdiksiesfeer van staatsdienskommissies in state wat, 

soos Suid-Afrika, voorheen direkte of indirekte bande met Brittanje gehad 

het; en 

• die bevoegdhede en terreine van jurisdiksie van die Suid-Afrikaanse 

Staatsdienskommissie tot en met 1995. 

Die ontledingseenheid vir hierdie studie is dus die verskynsel staatsdiens
kommissie. 'n Verskeidenheid gedokumenteerde databronne oor staatsdiens

kommissies word gebruik. Aangesien die Verenigde Koninkryk nie oor 'n 

geskrewe konstitusie beskik nie, is die beskikbare literatuur oor die praktyke en 

konvensies van 1955 af tot tydens sy ontbinding in 1991 bestudeer. Die 

geselekteerde state wat voorheen bande met Brittanje gehad het (Namibie, 

Zambie, Zimbabwe, lndie en Nigerie), beskik elkeen oor 'n geskrewe grondwet 

wat vir hierdie doel ontleed kon word. Die historiese verloop word hier buite 

rekening gelaat en daar word slegs na die betrokke grondwette op 'n enkele 

tydstip gekyk. Wat die Suid-Afrikaanse Staatsdienskommissie betref, is 

hoofsaaklik gesteun op ongepubliseerde verslae en 'n proefskrif, gepubliseerde 

jaarverslae, enkele artikels, die Grondwet van 1993, die ontwerpgrondwet van 

1995 asook witskrifte wat op die staatsdiens betrekking het. 'n Sinchroniese 

ontleding word hier van die Suid-Afrikaanse Staatsdienskommissie gedoen soos 

op bepaalde tydstipte in sy geskiedenis wat strek van voor 1912 tot en met 

1996. 
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Die sleutelkonsepte waarvolgens die voormelde staatsdienskommissies 
ontleed gaan word, is bevoegdhede, jurisdiksiesfeer (dit wil se die funksionele 
terrein waarop die bevoegdhede uitgeoefen word) en onafhanklikheid. 

BEVOEGDHEDE EN JURISDIKSIE 
VAN STAATSDIENSKOMMISSIES 

Die doel met hierdie gedeelte is om vas te stel hoe sterk of hoe swak 
staatsdienskommissies se bevoegdhede ten opsigte van hul opgelegde terreine 
van jurisdiksie is. Wanneer die aard van die bevoegdhede van staatsdiens
kommissies ontleed word, word spesifiek aandag aan hul handelinge gegee. Dit 
wil se daar word gekonsentreer op die werkwoorde wat hul handelinge beskryf, 
soos adviseer, uitvoer (byvoorbeeld onderneem en eksamineer), koordineer, 
kontroleer/ouditeer/moniteer/ inspekteer, aanbeveel, reguleer/beheer en gelas. 
Vir doeleindes van hierdie ontleding, word gepostuleer dat die effek van die 
bevoegdhede in 'n bepaalde rangorde tot mekaar staan, naamlik van 
ignoreerbaar (swakste) aan die een kant tot verpligtend (sterkste) aan die 

ander kant. 

Die swakste van die bevoegdhede is waarskynlik die bevoegdheid van 
advieslewering. Advies kan op versoek verskaf word, maar ook op eie inisiatief 
gegee word, terwyl die geadviseerde in eie diskresie op die advies kan reageer 
(Cf. Suid-Afrika 1986: 11). Al is daar soms 'n verpligting op die inwin van advies, 
hoef dit nie aanvaar te word nie. lndien 'n kommissie beleid, besluite of 
opdragte van die regering van die dag moet uitvoer, is daardie kommissie se 
bevoegdhede so sterk of swak as wat die betrokke regering horn toelaat om te 
wees. Aangesien 'n kommissie van 'n regering afhanklik is vir die implemente
ring van sy advies, word dit vir hierdie doeleindes as 'n swak bevoegdheid 
getipeer. Kontrolering, ouditering, monitering en inspeksie kan as matige 
bevoegdhede beskou word mits so 'n kommissie se mandaat wetlik (gewone 
wetgewing) of grondwetlik duidelik omskryf word en die nodige infrastruktuur 
bestaan vir die geldige en betroubare uitvoering van sy mandaat. Hierdie 
bevoegdhede word deur een instelling uitgevoer op die werksaamhede van 'n 
ander. By implikasie is die kontrolerende/ouditerende/moniterende/inspekte
rende instelling onafhanklik van die gekontroleerde/geouditeerde/gemoni
teerde/geinspekteerde instelling. Die vernaamste waarde van hierdie bevoegd-
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hede is dat dit rekenpligtigheid en deursigtigheid bevorder, al is dit op 'n post 

ante-grondslag. Aanbevelingsbevoegdhede kan as sterk bevoegdhede beskou 
word. Anders as wat in die algemene omgang met die woord bedoel word, le 
daar in die geval van K, Y\missie-aanbevelings gewoonlik 'n wetlike verpligting 
op die uitvoerende gesag om aanbevelings oor bepaalde aspekte te verkry en 
dit te oorweeg vir uitvoering. In die Suid-Afrikaanse omstandighede waar dit 
veral voorkom, moet aanbevelings binne ses maande uitgevoer word en kan dit 

· slegs in bepaalde gevalle deur die President verwerp of gewysig word, nadat 'n 
voorgeskrewe prodedure gevolg is (Cf. Suid-Afrika 1986: 11). In die praktyk is 
aanbevelings in hoogs uitsonderlike gevalle nie uitgevoer nie. Reguleringsbe
voegdhede word ook as sterk bevoegdhede beskou, aangesien dit instellings 
wat gereguleer word, beperk om binne bepaalde raamwerke op te tree. 
Uitvoeringsbevoegdhede, in soverre die uitvoerende mandaat grondwetlik of 
wetlik vasgele is, veral vanwee die potensiele impak daarvan op staatsinstellings 
as verpligte klient, is waarskynlik saam met die uitreiking van 'n lasgewing, die 
sterkste bevoegdhcde waaroor 'n kommissie kan beskik. Beide laat aan die 
ontvanger daarvan geen keuse nie as om dit te aanvaar en uit te voer (Cf. Suid
Afrika 1986: 11). 

Elkeen van die gemelde bevoegdhede word op 'n bepaalde terrein toegepas. 
Die doel van hierdie studie is om by wyse van 'n ontleding van die 
reedsgemelde ses state vas te stel welke bevoegdheid die meeste deur 
kommissies gebruik word en oar welke funksionele terreine kommissies meesal 
jurisdiksie het. 

VERENIGDE KONINKRYK 
EN GESELEKTEERDE 
STATEBONDSLANDE 

Saver vasgestel kan word is die Staatsdienskommissie van die Verenigde 
Koninkryk die eerste staatsd ienskommissie wat tot stand gekom het 
(Maheshwari 1976: 35). Die ontstaansgeskiedenis van 'n staatsdienskommissie 
in die Verenigde Koninkryk kan teruggevoer word na die einde van Februarie 
1854 met die verskyning van die verslag van Charles Trevelyan en Stafford 
Northcote, Report on the Organization of the Permanent Civil Service (Reader 
1981: 77-91). Die verslag het gevolg op 'n tydperk van korrupsie, oneerlikheid en 
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begunstiging in die staatsdiens (Reader 1981: 1), verskille tussen departemente 
in die salarisse en diensvoordele wat aan amptenare betaal is, asook 
onsuksesvolle pogings om eksaminering as 'n vorm van keuring toe te pas 
(Reader 1981: 2-3). 

Die staatsdienskommissie in die Verenigde Koninkryk, wie se taak dit was om 
kandidate vir aanstelling in paste in die staatsdiens te eksamineer (Greenwood 
& Wilson 1984: 89-90), het 'n· uitvoerende bevoegdheid gehad. Hierdie 
eksamineringsbevoegdheid vir die hele staatsdiens, hoewel beperk tot 'n 
enkele personeelpraktyk, het bygedra tot die beskouing dat die Britse 
Staatsdiens 'n enkele diens van die Monarg was, ten spyte daarvan dat dit 
uit verskillende uitvoerende departemente bestaan het (Chapman 1995: 9; 
Drewry & Butcher 1988: 34 & 102). Ten einde te voorkom dat individuele 
ministers 'kroongeld' gebruik om persone met paste in die staatsdiens te 
begunstig, is 'n onafhanklike instelling as noodsaaklik beskou om die keuring te 
onderneem. Die grondliggende beskouing in hierdie geval was dat die 
staatsdiens, ten spyte daarvan dat dit uit verskeie departemente bestaan het, 
'n enkele diens was (Chapman 1995: 13) met grater permanensie as die 
(tydelike) polit ieke hoofde van departemente. Dit is dan juis hierdie 
eenheidsbeskouing van die Britse Staatsdiens wat gedurende die laaste aantal 
jare plek gemaak het vir die ontwikkeling van afsonderlike identiteite van 
individuele departemente, agentskappe en eenhede (Chapman 1995: 13). Dit 
het gepaard gegaan met die ontbinding van die staatsdienskommissie in sy 
oorspronklike gedaante om plek te maak vir 'n instelling wat in a light-handed 
and economical way gemoniteer het en tans slegs departementele werwing
stelsels ouditeer (Chapman 1995: 13). Die stelsel van ouditering slaag nie daarin 
om verwarring, oneffektiwiteit en korrupsie aan bande te le nie (Cf Chapman 
1995: 12). Die bevoegdhede van die Staatsdienskommissie in die Verenigde 
Koninkryk is dus van sterk uitvoerende bevoegdhede tot ontoereikende 
moniteringsbevoegdhede afgeskaal. 

Dit is geen onbekende feit dat die Verenigde Koninkryk as koloniale 
moondheid die owerheidstelsels van talle state beinvloed het nie. So blyk dit 
dat die grondwette van lndie (The Constitution of India, 1949), Nigerie (The 
Constitution of the Federal Republic of Nigeria, 1978 (Decree 25 of 1978)), 
Namibie (Consti tution of the Republic of Namibia, 1990), Zambie (Constitution 
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of Zambia Act, 1973 (Act 27 of 1973) en Zimbabwe (Constitution of Zimbabwe 

as amended till 1985), almal statebondslede met relatief nuwe grondwette, 
elkeen vir 'n staatsdienskommissie voorsiening maak. 'n Ontleding van die 
grondwetlike bevoegdhede en terreine _n jurisdiksie van die staatsdienskom

missies in die betrokke vyf statebondledestate toon bepaalde onderlinge 
ooreenkomste en enkele verskille, wat in tabel 1 saamgevat word. 

Tabel 1: Vergelylcing van die bevoegdhede en terreine van jurisdilcsie van die 
Staatsdienslcommissies van lndie, Nigerie, Namibie, Zambie en Zimbabwe 
- -~ --

BEVOEGOHEOE/ 
ADVIES 

UITVOER AANBEVEEl REGULEER 
)URISDIKSIE (SWAK) 

WERWING lndie 

AANSTELLING Namibie Zambie 

DISSIPLINE- Namibie Zambie 
RING Zambie 

BEVOROERING lndie 

OORPLASING lndie 

VERGO ID ING Namibie 

DIENSVOOR- Zimbabwe 
WAAROES 

VERWYDER UIT Zambie 
POS 

AFTREE- Namibie 
VOOROELE 

ONTSLAG lndie 

ORGANISE- Zimbabwe 
RING 

BESERINGS lndie 
MN DIENS 

EFFEKTIWITEIT 

-- --
UITVOER 
(STERK) 

Zimbabwe 
lndie 
Nigerie 

Zimbabwe 
In die 
Ni11.erie 

Nigerie 

Zimbabwe 
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'n Opvallende verskynsel uit die voorgaande is dat nie een van die 
staatsdienskommissies grondwetlik vasgestelde aanbevelingsbevoegdhede het 
nie - hierdie vyf kommissies het op die oog af slegs adviserings-, regulerings- en 
uitvoeringsbevoegdhede. Vier van die vyf kommissies het uitvoeringsbevoegd
hede, drie het adviseringsbevoegdhede, terwyl twee reguleringsbevoegdhede 
het. 'n lndeling van kommissies volgens die sterkte van hul bevoegdhede, toon 
dat die staatsdienskommissies van Namibie en Zambie relatief tot die ander 
kommissies swak bevoegdhede het, terwyl die kommissies van Zimbabwe, lndie 
en Nigerie relatief sterk bevoegdhede het. Dit blyk voorts dat al vyf die 
kommissies die een of ander bevoegdheid oor die aanstelling en dissiplinering 
van personeel het. Orie van die kommissies het bevoegdhede oor die 
verwydering van 'n personeellid uit sy pos of oor sy ontslag. Dit wil voorkom 
asof kommissiebevoegdhede op ander terreine eerder die uitsondering as die 
reel is. 

'n Verdere afleiding wat uit die voorgaande ontleding van staatsdienskom
missies in die Verenigde Koninkryk en die vyf statebondslande gemaak kan 
word, is dat die aanstelling en dissiplinering van personeel as primere 
funksionele terre1ne van staatsdienskommissies beskou kan word. Wat die 
aanstellingsterrein betref, is hierdie kommissies klaarblyklik daarop ingestel om 
politieke begunstiging te voorkom deur die merietebeginsel vir toetreders tot 
die staatsdiens te laat geld. Wat hul bevoegdhede ten opsigte van dissiplinering 
betref, sien kommissies toe dat personeel billik en redelik deur hul onderskeie 
departemente behandel word. Wat die bevoegdhede van kommissies betref, 
blyk dit dat vir sover dit hul primere funksies (aanstelling en dissiplineringl 
betref, sterk bevoegdhede (soos uitvoering) die norm is. Namibie en Zambie bly 
egter die uitsondering deurdat die Kommissie in beide state op die twee terreine 
sogenaamde swak bevoegdhede het. 

DIE SUID-AFRIKAANSE 
STAATSDIENSKOMMISSIE 

Wat die Suid-Afrikaanse Staatsdienskommissie betref, gaan sy geskiedenis 

selfs terug tot voor die totstandkoming van die eerste Kommissie in 1912. Die 
Public Service Board wat in 1895 in die Kaapkolonie tot stand gekom het, was, 
soos sy Britse eweknie, 'n eksamineringsliggaam wat hoofsaaklik verantwoor-
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delik was vir die werwing, eksaminering en plasing van kandidate in die 
staatsdiens (Du Plessis 1980: 1-2). Die Civil Service Board wat in 1894 in Natal tot 
stand gekom het, was benewens sy verantwoordelikheid vir die afneming van 
toelatingseksamens en die sertifisering 1n die geskiktheid van kandidate vir 
aanstelling as klerke, ook verantwoordelik vir advies oor die bevordering van 
kandidate tot administratiewe paste (Du Plessis 1980: 2-3). Die Civil Service 
Board in Transvaal het soortgelyke verantwoordelikhede gehad (Du Plessis 1980: 
3-4). 

lngevolge die Staatsdienst en Pensioenwet, 1912 (Wet 29 van 1912) het die 
eerste Suid-Afrikaanse Staatsdienskommissie soortgelyke pligte as sy koloniale 
voorgangers gehad, maar ook bykomende verantwoordelikhede vir onder meer 
ondersoeke na tugsake en die organisering van departemente. Die Suid
Afrikaanse Staatsdienskommissie het dus reeds vroeg in sy bestaan 'n mandaat 
verkry wat wyer gestrek het as die personeelterrein. As gevolg van konflik met 
onder meer die Tesourie, is sy verantwoordel ikhede so vroeg as 1914 reeds 
drasties ingekort (Viljoen 1970: 35). Ten spyte daarvan, het die Kommissie tog 
gedurende die Eerste Wereldoorlog op versoek van die regering verskeie 
ondersoeke onderneem en verslag gedoen oor die herstrukturering van 
staatsdepartemente as gevolg van oorlogstoestande (Du Plessis 1980: 10). 

Na aanleiding van die verslag van die Graham-kommissie, het die regering in 
1921 die jurisdiksiesfeer van die Staatsdienskommissie uitgebrei om ook 
aanbevelings oor die indeling, hergradering en omskepping van administratiewe 
en klerklike paste, die beheer, herreeling en herorganisasie van departemente 
en die pensioenering van personeel in te sluit (Du Plessis 1980: 12). Hierdie 
aanbevelings het wetl ike beslag gekry met die aanneem van die Staatsdienst en 
Pensioen Wet, 1923 (Wet 27 van 1923). Die Suid-Afrikaanse Staatsdienskom
missie het nou nie slegs bevoegdheid gehad oor toetredingstandaarde van 
owerheidspersoneel nie, maar oor haas elke loopbaaninsident. Na nog 'n 
kommissie van ondersoek, die Centlivres-kommissie, asook 'n nuwe wet, die 
Staatsdienswet, 1957 (Wet 54 van 1957), is die Suid-Afrikaanse Staatsdienskom
rnissie se bevoegdhede en jurisdiksie verder verstewig om horn te vestig as die 
sentrale koordinerende en beheerinstelling vir die Suid-Afrikaanse Staatsdiens 
wat betref personeelsake, salarisse en diensvoorwaardes, postebepaling, asook 
die organisering en herreeling van alle departemente. 
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Die Kommissie se bevoegdhede is deurlopend uitgebrei, soos deur 'n 

bepaling in die Staatsdienswet, 1957 (Wet 54 van 1957) in te voeg tot dien 

effekte dat aanbevelings van die Kommissie wat nie op persone betrekking het 

nie, na 'n bepaalde tydsverloop deur departemente uitgevoer moet word. Die 
Staatsdienskommiss1e het oak 'n besondere koordineringsrol verkry binne die 

staatsdiens, ten opsigte van die S.A. Spoorwee en Hawens, die Departement 

van Pos- en Telekommunikasiewese, statutere instellings, owerheidsdienste aan 

die verskillende nie-blanke bevolkingsgroepe en provinsiale administrasies 

(Suid-Afrika 1977). Voorts het die Kommissie 'n besoldigingsbeleid vir die hele 

staatsdiens geformuleer (Suid-Afrika 1977) asook aanbevelings gedoen oor 
doeltreffendheidsbevordering in die bestuur en funksionering van departe

mente, subdepartemente, takke en kantore (Suid-Afrika 1978). Die uitbreiding 

van die bevoegdhede en jurisdiksiesfeer van die Staatsdienskommissie het 

onder meer in 1984 gelei tot 'n naamsvernadering van die Kommissie om sy 

wyer bevoegdheids- en jurisdiksiesfeer te weerspieel (Wet op die Kommissie vir 
Administrasie, 1984 (Wet 65 van 1984)). Die Staatsdienskommissie (Kommissie 

vir Administrasie) het gedurende die jare tagtig en negentig as 'n sentrale 

personeel- en organisasie-instelling 'n prominente oorhoofse rol van 

beleidbepaling, beplanning, ontwikkeling, koordinering, beheer en uitvoering 

in die Suid-Afrikaanse Staatsdiens gespeel soos blyk uit, onder meer, die 

volgende -

• die totstandbringing van administratiewe strukture wat beslag moes gee aan 
deurlopende staatkundige hervormings (Suid-Afrika 1986: 15; 1987: 12; 1990: 

49-51; 1991: 26-28; 1995a: 9-10) en die gevolglike versku iwing van personeel 
tussen departemente (Suid-Afrika 1987: 16); 

• die erkenning van meer personeelverenigings as in die verlede (Suid-Afrika 

1986: 16) asook die onderhandeling met personeelverenigings oor die 

verbet~ring van diensvoorwaardes (1991: 32) 

• die ontwerp van 'n program (in opdrag van die kabinet) om besparings op 
personeeluitgawes te bewerkstellig (Suid-Afrika 1986: 22-23); 

• die ontwerp (op versoek van die regering) van 'n stelsel vir die besoldiging 

van die voorsitters en lede van direksies van staatskorporasies (Suid-Afrika 
1986: 30); 
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• die koordinering van die vergoedingspakette van die bestuurskaders van 
plaaslike owerhede, landboubeheerrade en ontwikkelingsrade (Suid-Afrika 

1986: 30); 
• 'n program van privatisering ten ei ie die owerheid se aandeel in die 

ekonomie te verminder (Suid-Afrika 1987: 13-16); 
• verskeie aksies om doeltreffendheid en produktiwiteit in die staatsdiens te 

verhoog (Suid-Afrika 1987: 20); 
• die totstandbringing van die lnstituut vir Opleiding om bestuursopleiding wat 

gemeenskaplik aan alle departemente is, te behartig (Suid-Afrika 1987: 23-24); 

• die ontwikkeling van 'n gerekenariseerde personeel- en salarisstelsel saam 
met die Tesourie (Suid-Afrika 1987: 28; 1989: 24; 1990: 34; 1991: 23); 

• die totstandbringing van die Sentrale Rekenaardiens vir die staatsdiens (Suid

Afrika 1987: 37); 
• die advisering van die regering oor wetgewing vir die indienshouding en 

diensvoorwaardes van personeel van die afgeskafte ontwikkelingsliggame 

(Suid-Afrika 1988: 13-14); 
• die hantering van die personeelstilstand namens die regering van 30 Novem

ber 1987 af, wat beteken dat die Kommissie alle diensstaattoenames in die 

staatsdiens moes magtig (Suid-Afrika 1989: 19-20); 
• die vestiging van groter bestuurselfstandigheid (Suid-Afrika 1991: 4-5) 'wat 

met 'n aanvaarbare peil van essensiele dwarsliggende orde versoenbaar is' 

(Suid-Afrika 1994: 18); en 
• die herstrukturering van die staatsdiens kragtens die Grondwet van die 

Republiek van Suid-Afrika, 1993 (Wet 200 van 1993). 

Die Staatsdienskommissie kan aanbevelings doen en lasgewings gee oor haas 

elke aspek wat die personeel en organisasie van die Suid-Afrikaanse Staatsdiens 
raak (Staatdienswet van 1994: Art. 3). Voorts moet die Kommissie aantekening 
hou van beamptes wat in bepaalde poste in diens geneem is, ondersoek instel 

na griewe van beamptes en werknemers, in bepaalde gevalle opleiding verskaf, 
voorskrifte uitreik en departemente inspekteer (Staatsdienswet van 1994: Art. 3-

6). Sy bevoegdhede en jursidiksiesfeer strek dus veel wyer as die van die 

Staatsdienskommissies van die Verenigde Koninkryk en die vyf ander 
geselekteerde state. Waar dit wil voorkom asof 'n tipiese staatsdienskommissie 
hoofsaaklik op die aanstelling van personeel konsentreer, is die Suid-Afrikaanse 
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Staatsdienskommissie se bevoegdhede oor die hele spektrum van personeel- en 

organisasiepraktyke uitgebrei om verantwoordelikheid vir die nastrewing van 

beide die meriete- en doeltreffendheidsbeginsel in die Suid-Afrikaanse 

owerheidsopset te aanvaar. Wat bevoegdhede en jurisdiksiesfeer betref, is die 

Suid-Afrikaanse Staatsdienskommissie nie 'n staatsdienskommissie soos 

byvoorbeeld die staatsdienskommissie in die Verenigde Koninkryk, wat slegs 

'n eksamineringsliggaam was nie. Die Suid-Afrikaase Staatsdienskommissie is 

veel eerder 'n sentrale personeel- en organisasiegesagsinstelling vir die hele 

staatsdiens. 

ONAFHANKLIKHEID VAN 
STAATSDIENSKOMMISSIES 

Ten einde 'n uitgebreide diskoers oor die betekenis van die term 

onafhanklikheid te vermy, word volstaan met die omskrywing daarvan in die 

HAT (Odendaal et al. 1994: 718), naamlik 'Vry, selfstandig, nie onderworpe, 

onderhorig nie'. Wat staatsdienskommissies betref, beteken hul onafhanklikheid 

waars~ynlik dat hulle oor die vermoe beskik om, binne grondwetlike en 

parlementere raamwerke, selfstandig te oordeel en te handel sander 

manipulering deur die uitvoerende gesag of ander rolspelers in die 

owerheidsopset. Dit sou impliseer dat 'n staatsdienskommissie sy bevoegdhede 

op 'n onbevange wyse kan uitoefen sander die vrees om, as gevolg van sy 

besluite, sy posisie te verloor. Die Kommissie se onafhanklikheid in die sin word 

in 'n sekere mate gewaarborg deur die onaantasbaarheid van sy posisie. 

Die onafhanklikheid van 'n staatsdienskommissie kan afgelei word uit die 

wyse waarop lede aangestel word, die lengte van lede se dienstermyne, die 

wyse waarop lede ontslaan kan word, die wyse waarop 'n kommissie rekenskap 

gee van sy werk, en die wyse waarop 'n kommissie se mandaat (bevoegdhede 

en jurisdiksiesfeer) bepaal word. Ter wille van maklike vergelyking word die 

onafhanklikheid van die staatsdienskommissies van die Verenigde Koninkryk, 

die vyf geselekteerde statebondslande en Suid-Afrika in die onderstaande tabel 

2 weergegee. 
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Tabel 2: Vergelyking van die onafhanklikheid van die staatsdienskommissies 

van geselekteerde state 

MNSTELLING TERMYN ONTSLAG REICENSKAP MAND MT 

V.lt Monarg Onbepaald • .vnarg Monarg. O rder in 
Par1ement Council 

IN Die President/ 6 jaar President Par1ement Grondwet 
Goewerneur Hooggeregshof 

NIGERle Pr~sident Onge- Onge- Onge- Grondwet 
spesifi seerd spesifiseerd spesifiseerd 

NAMIBle 8enoem deur Pr~ 5 jaar Onge- Na.s. Grondwet 
sident en aanges- spesifiseerd Vergadering Par1ementswet 
tel deur Na.s. 
Vergadering 

ZAMBle President 2 jaar President Onge- Grondwet 
spesifiseerd President 

ZIMBABWE President Onge- Onge- Par1ement Grondwet 
spesifiseerd spesifiseerd 

SUID-AFRllCA President 5 jaar President Parlement Grondwet, Wet 
op die Staats-
dienskommissie 
en die Staats-
dienswet 

Uit die voorgaande blyk dit dat die norm is dat staatsdienskommissies deur 
die staatshoof aangestel word. Namibie het selfs 'n hoer norm as die res van die 
state deurdat die staatsdienskommissies deur die staatshoof benoem word 
maar deur die wetgewer aangestel word. Dit blyk voorts ook standaard praktyk 
te wees om die lede van staatsdienskommissies aan te stel vi r 'n vaste termyn 
wat wissel van Zambie se twee jaar tot lndie se ses jaar. In die Verenigde 
Koninkryk is lede selfs lewenslank, of vi r so lank as wat dit die monarg behaag 
het, aangestel (Cf The Order in Council of 21 May 1855). Die dienste van lede 
van staatsdienskommissies kan ook nie lukraak of sender rede beeindig word 
nie. Bepaalde ontslagprosedures word as 'n reel voorgeskryf om ender meer 
openbare verantwoording daaroor te verseker. Staatsdienskommissies is 
klaarblyklik deurgaans aan die wetgewer verantwoording verskuldig -
gewoonlik by wyse van 'n geskrewe verslag. Die mandaat van staatsdiens
kommissies word deur die grondwet of ander wette bepaal. 
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lndien aanvaar word dat 'n onafhanldike staatsdienskommissie -
• se lede vir 'n vaste termyn, 
• deur die staatshoof aangestel word, 

• nie na willekeur deur die regering-van-die-dag ontslaan kan word nie, 
• aan die wetgewende gesag verantwoording moet doen, en 

• 'n mandaat het wat grondwetlik of wetlik bepaal word, 

kan die Suid-Afrikaanse Staatsdienskommissie, relatief tot die ander staats
dienskommissies, as 'n onafhanklike kommissie getipeer word. lndien 'n tipiese 
staatsdienskommissie gekenmerk word deur onder meer sy relatiewe 
onafhanklikheid van die regering-van-die-dag, kan die Suid-Afrikaanse 
Staatsdienskommissie as 'n tipiese kommissie bestempel word. 

Dit blyk egter dat die Suid-Afrikaanse Staatsdienskommissie nie algemeen as 
onafhanklik ervaar is nie, veral vanwee die funksies wat hy verrig het. Volgens 
twee RGN-ondersoeke wat onderskeidelik in 1990 en 1992 onderneem is 
(Wessels et al 1990; Wessels & Viljoen 1992), is die Kommissie deur onder meer 
die personeelverenigings as politiek dienstig ervaar, veral vanwee die 
uitvoerende funksies wat hy verrig het. 'n lnstelling wie se lynfunksie onder 
meer behels dat hy as finale arbiter moet optree in geskille tussen werkgewer en 
werknemer, soos byvoorbeeld by die dissiplinering van personeel, en dan 
terselfdertyd namens die werkgewer met die werknemer onderhandel oor 
diensvoorwaardes, sal moeilik 'n beeld van onafhanklikheid kan handhaaf. 
Hoewel die onafhanklikheid van die Staatsdienskommissie nie fisies aangetas 
word nie, word die voordele wat sy beeld van onafhanklikheid vir sy handelinge 
inhou, aangetas. 

GEVOLGTREKKING 
Die Witskrif oor die Tran-;formasie van die Staatsdiens van November 1995, 

voer aan dat die onafhanklikheid van die Suid-Afrikaanse Staatsdienskommissie 

bedreig word deur sy botsende rol as onafhanklike moniteerder en a·rbiter aan 
die een kant en sy rol as direkte implementeerder van staatsdiensbeleid aan die 
ander kant. Vier Stellings kan in die argument ge"identifiseer word. Die eerste 

stelling is 'n veronderstelling dat 'n tipiese staatsdienskommissie onafhanklik is 
van die regering-van-die-dag. Die tweede is ook 'n veronderstelling, naamlik dat 
'n tipiese staatsdienskornmissie spesifieke bevoegdhede oor spesifieke 
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funksionele terreine het. 'n Derde stelling is dat die Suid-Afrikaanse 
Staatsdienskommissie tans bevoegdhede oor 'n groter terrein het as wat van 
'n tipiese staatsdienskommissie verwag word. 'n Vierde stelling is die 
gevolgtrekking dat, indien 'n staatsrienskommissie se bevoegdhede meer is 
as wat dit veronderstel is om te wees, sy onafhanklikheid bedreig word. 

Die voorgaande ontleding van die onafhanklikheid van staatsdienskommis
sies bevestig die eerste stelling deurdat gevind word dat al die betrokke 
staatsdienskommissies in 'n mindere of meerdere mate onafhanklik is van die 
regering-van-die-dag. Hui onafhanklikheid is daarin gelee dat dit nie vir die 
regering-van-die-dag moontlik is om na willekeur die samestelling en mandaat 
van die kommissie te manipuleer nie. Dus, die Suid-Afrikaanse Staatsdiens
kommissie is, wat sy onafhanklikheid betref, 'n tipiese staatsdienskommissie. 

Die tweede stelling word ook deur hierdie ondersoek bevestig met die 
waarneming dat 'n tipiese staatsdienskommissie binne die Britse t radisie, 
bevoegdhede het oor die aanstelling, dissiplinering en ontslag van personeel. 
Wanneer die ontleder na redes soek waarom 'n tipiese staatsdienskommissie 
bevoegdheid oor juis daardie funksies het, word hy terug gelei na die 
aanbevelings vervat in die Northcote-Trevelyan-verslag van 1854 wat tot die 
eerste Staatsdienskommissie in 1855 gelei het. Daardie staatsdienskommissie 
het sterk bevoegdhede oor die aanstelling van personeel in die staatsdiens 
gehad. Sodoende is probeer verseker dat slegs die beste kwaliteit personeel tot 
die staatsdiens toetree, en dat die regering-van-die-dag nie die staatsdiens 
gebruik om ondersteuners te beloon nie. O nafhanklikheid van die uitvoerende 
gesag was nodig om aan die kommissie die geleentheid te bied om onbevange, 
sonder druk deur die regering-van-die-dag, 'n oordeel te vel oor die meriete van 
die kandidate vir poste in die staatsdiens. 

Staatsdienskommissies se betrokkenheid by die dissiplinering en selfs ontslag 
van personeel, raak die ander kant van die munt. 'n Kommissie moet verseker 
dat billikheid en redelikheid geskied, dit wil se, dat daar geldige redes is vir die 
tug of ontslag van personeel. Dit sal voorkom dat staatsamptenare 
geviktimiseer word omdat hulle nie pol1tieke lakeie van die regering-van-die
dag wil wees nie. Ook in hierdie geval is 'n onafhanklike instelling nodig - een 
Wat nie as deel van die werkgewer beskou word nie, en terselfdertyd ook nie as 
kop-in-een-mus met die werknemer gesien is nie. Wat die Suid-Afrikaanse 
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Staatsdienskommissie betref, het hy ook soos die 'tipiese' staatsdienskommis
sies, sterk bevoegdhede oor die aanstelling en dissiplinering van amptenare. Hy 
verskil egter van daardie tipiese kommissies deurdat hierdie bevoegdhede slegs 
'n deel uitmaak van bevoegdhede oor 'n wye spektrum personeel- en 
organisasiefunksies. 

Die derde stelling in die argument is iu1s dat die Suid-Afrikaanse 
Staatsdienskommissie bevoegdhede oor meer funksionele terreine het as 'n 
tipiese staatsdienskommissie. Hierdie stelling word gesteun deur die 
voorgaande. Sonder om in die besonderhede daarvan in te gaan, kan volstaan 
word met die stelling dat die Suid-Afrikaanse Staatsdienskommissie se 
bevoegdhede en jursidiksiesfeer veel wyer strek as die van die staatsdiens
kommissies van die Verenigde Koninkryk en die vyf ander geselekteerde state. 
Sy bevoegdhede is dus nie die van 'n tipiese staatsdienskommissie nie, 
aangesien dit oor die hele spektrum van die staatsdiens se personeel- en 

organisasiefunksies strek. 

Die vierde stelling wil dit he dat, indien 'n staatsdienskommissie meer doen 
as wat hy veronderstel is om te doen, sy onafhanklikheid bedreig word. Dit blyk 
asof die bedreiging van die Kommissie se onafhanklikheid nie noodwendig 'n 
werklikheid is nie, maar dat dit wel so deur sy kliente ervaar word. Waar 'n 
tipiese kommissie onkreukbaar moet wees in die uitoefening van sy 
bevoegdhede, soos onder meer arbitrasie by dissiplinering, is dit belangrik dat 
hy algemeen as onafhanklik ervaar word. 

'n Verdere bedreiging van die onafhanklikheid van die Staatsdienskommissie 
le waarskynlik daarin dat hy, in teenstelling met die ander tipiese kommissies, 
sterk bevoegdhede oor sy bykomende funksies het. lndien aanvaar word dat 
ten minste sommige van daardie funksies as funksies van die regering-van-die 
dag getipeer kan word, kan geargumenteer word dat die regering-van-die-dag 
advies van 'n staatsdienskommissie daaroor sal verdra of selfs verwelkom. 
Wanneer die betrokkenheid van 'n onafhanklike staatsdienskommissie sterker 
raak as advieslewering, en dit die vorm van aanbevelings en lasgewings 
aanneem wat moeilik ge'ignoreer kan word, bring dit die demokratiese 
grondslag van die regering-van-die-dag in die gedrang. Die betrokkenheid 
van so 'n kommissie kan dus in sulke omstandighede as belemmerend vir die 
werksaamhede van die regering-van-die-dag ervaar word. 
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Die toekomstige rol wat in die mediavrystelling van die Minister vir die 
Staatsdiens en Administrasie vir die Staatsdienskommissie voorsien word, is om 
advies oor gesonde administrasie te lewer en om ondersoeke na die staatsdiens 
en die bestuur van departemente in 'n waarnemershoedanigheid te onderneem 
(Ministerie 1996). Hierdie rol, hoewel 111e in ooreenstemming met die bepalings 
van die 1993-Crondwet van die Republiek van Suid-Afrika nie, is versoenbaar 
met die bepalings van die Crondwet van die Republiek van Suid-Afrika van 
8 Mei 1996 .. Die bevoegdhede kan binne die raamwerk van die model 
waarvolgens ander kommissies se bevoegdhede ontleed is, as swak 
bevoegdhede getipeer word. Dit verskil ook van die sterk bevoegdhede van 
'n tipiese staatsdienskommissie. Die funksionele terreine verskil ook van die 
funksies van 'n tipiese staatsdienskommissie. 

Uit die voorgaande blyk dit dus dat staatsdienskommissies oor die algemeen 
hoe onafhanklikheid van die regering-van-die-dag geniet en sterk bevoegdhede 
het op die terrein van aanstelling, dissiplinering en dienseindiging van 
staatsamptenare. Dit blyk voorts dat die Suid-Afrikaanse Staatsdienskommissie 
tot onlangs sterk bevoegdhede oor heelwat meer funksionele terreine as 'n 
tipiese staatsdienskommissie gehad het. Die aangekondigde toekomstige 
bevoegdhede en funksies van die Staatsdienskommissie verteenwoordig nie 
slegs 'n drastiese inkorting van sy bevoegdhede en terreine van jurisdiksie nie, 
maar is klaarblyklik nie nie vergelykbaar met die van 'n tipiese kommissie nie. 

Daar bestaan dus 'n verband tussen die bevoegdhede en terreine van 
jurisdiksie van 'n staatsdienskommissie en sy onafhanklikheid. Die verband le 
daarin dat indien 'n staatsdienskommissie bevoegdhede aanvaar wat nie deur 
'n onafhanklike instelling uitgevoer hoef te word nie, ditsy geloofwaardigheid as 
'n onafhanklike instelling kan knou. Voorts kan daardie bevoegdhede in botsing 
kom met die legitieme bevoegdhede en funksies van die regering-van-die-dag 
en sy lynfunksiedepartemente, met voorspelbare gevolge vir die voortgesette 
onafhanklikheid van die betrokke staatsdienskommissie. 
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