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RIGLYN:  ARBEIDSINSPEKSIES  
 

Inspekteurs van departement Arbeid besoek plase ten einde te verseker dat daar wel aan die 
nodige wetsvereistes t.o.v arbeiders voldoen word.  Wat die aangeleentheid problematies maak 
is die feit dat die onderskeie Arbeidskantore nie dieselfde benadering volg tydens inspeksies 
nie.  Inspekteurs se  interpretering van die wetgewing verskil en plaas die klem ook nie altyd op 
dieselfde punte nie.  
 
Hier volg enkele sake waaraan aandag gegee moet word ter voorbereiding van ‘n Arbeids- 
inspeksie op plase: 
 
1. Die volgende plakkate moet vertoon word in die werksplek: 

 Wet op Basiese Diensvoorwaardes 

 Wet op Beroepsveiligheid 

 Wet op Gelyke Indiensneming en  

 Dissiplinêre kodes en kategorië. 
 
Verder is u verplig om ‘n noodhulpkis ook  beskikbaar te hê.       

 
2. Kwitansies of bewyse van betalings van werkloosheidsversekering en die registrasie by 

die Vergoedingskommissaris moet voorgelê kan word. 
 
3. Afskrifte of bewyse van betaalstrokies wat aan die werkers op ‘n maandelikse basis 

voorsien word moet beskikbaar wees.  Die vergoedingspakkette word ook nagegaan om 
te kyk of dit voldoen aan die vereistes soos voorgeskryf in die Sektorale vasstelling.   

 
4. Die hantering van tydstate word gekontroleer.  Hetsy handgeskrewe tydstate wat op ŉ 

daaglikse basis bygehou word of  ŉ kloksisteem.  Daar moet op gelet word dat nie alle 
klokstelsels geskik is vir landbou se vereistes nie.  Skakel gerus met die kantoor vir 
riglyne. 

 
5. Daar word baie sterk klem gelê op veiligheid in die werkplek en die nodige beskermende 

klere moet beskikbaar wees.  Veiligheidskerms by waaierbande, kragaftakasse, 
elektriese toebehore en enige ander beweeglike toerusting word gekontroleer.   ŉ 
Veiligheids- komitee samestelling en die byhou van notules van die veiligheidskomitee is 
ook ŉ belangrike aspek.  Die byhou van ŉ beseringsregister is ook belangrik.   

 
6. Hantering van gifstowwe en die berging daarvan word ook gekontroleer. 
 
7. Kontrakte wat voldoen aan die vereistes soos in die Wet op Basiese Diensvoorwaardes 

is ‘n vereiste in enige werkplek.  So ŉ kontrak moet met die werknemers bespreek word 
en beskikbaar wees vir die werknemers.  Daar is geen wetlike verpligting dat die kontrak 
geteken moet wees nie maar daar moet bewyse wees dat die kontrak wel voorgehou is.  



Die kontrak behoort ook voorsiening te maak vir reëlings rondom verblyf en baie 
belangrik die aanhou van vee.  Skakel ook in hierdie verband met die kantoor. 

 
8. ŉ Voorvalle boek is ŉ handige dokument wanneer dit kom by dispute.   
 
9. Let daarop dat boerderye wat volgens omset verplig was om  gelyke  indiensnemings-

planne in te gedien het, ook vir die voorlegging daarvan gevra kan word deur die 
inspekteurs. 

 
10. Tydens ŉ inspeksie word daar ook met die werknemers gesels om te hoor of hulle 

probleme het.  Dring daarop aan by die inspekteur om die probleme aan u te openbaar 
en dit dan dadelik in die teenwoordigheid van die werknemers aan te spreek.  Die 
wetgewing geld ook vir die werknemers en u het ook regte binne die wetgewing. 

 
11. Daar is geen versagting vir werkgewers wat nog glad nie geregistreer is by die Dept. 

Arbeid of die Vergoedingskommissaris nie.   
 
12. Die gesindheid van die inspekteurs is deurgaans goed maar die uitsondering kan ook 

voorkom.  Indien u enige probleme met die inspeksie ondervind moet u onverwyld met 
TLU SA skakel vir ondersteuning.  Dit is net goeie orde dat die Arbeidskantoor met u ‘n 
afspraak reël vir inspeksie. 

 
 
  
 


