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- Hoofstuk 1-  

Inleiding 
 

1 PERSONEELGESKIEDENIS VAN DIE NG KERK IN SA 

1.1 Gedurende die vroeë jare van personeel in diens van die NG Kerk in SA (die Werkgewer), was die 
aanstelling en werkvoorwaardes van werknemers geskoei op die lees van ’n gemeente wat soos 
nodig predikante beroep en ’n skriba en koster aanstel.  Algaande was dit nodig dat die omgewing 
beter georden word en gekyk word na diensvoorwaardes en ander personeelsake.  Sedert 1979 
bestaan ’n personeelreglement wat hoofsaaklik handel oor algemene sake. 

1.2 Ontwikkeling in die arbeidsmark en veranderings in die arbeidswetgewing van Suid-Afrika het egter 
meegebring dat ’n omvattende reglement vir die personeel in diens van die Werkgewer in 1994 
opgestel is.  Dit was ’n eerste poging om alle personeelsake in lyn te bring met die gangbare 
tendense in die arbeidsmark, en terselfdertyd in lyn te hou met die Koninkryksdiens waarin die NG 
Kerk in Suid-Afrika staan. 

1.3 In die lig van die Algemene Sinode se besluite in 1998, soos vervat in Die Kerkorde van 1998 en 
veranderde arbeidswetgewing in Suid-Afrika, is die personeelreglement gedurende 1999 
indringend hersien.  Die personeelreglement staan voortaan bekend as personeelbeleid. 

2 DOEL VAN DIE BELEID 

2.1 Die personeelbeleid is van toepassing op alle personeel in diens van die NG Kerk in Suid-Afrika 
(Nederduitse Gereformeerde Kerk in Suid-Afrika) en is ŉ aanvulling tot die diensooreenkomste en 
posbeskrywings van alle personeel.  Die personeelbeleid stel dit ten doel om te verseker dat 
eenvormige en billike personeelpraktyk, binne die raamwerk van toepaslike wetgewing, 
konsekwent toegepas word.  Die beleid dien as bestuursriglyne waarbinne bestuursbesluite 
geneem word ten opsigte van die diensvoordele en diensvoorwaardes.  Die dokument bevat die 
beleid, prosedures en riglyn dokumente van die NG Kerk in Suid-Afrika en word as sodanig 
geïnterpreteer. 

3 DEFINISIE VAN ’N PERSONEELBELEID 

3.1 Die personeelbeleid is ŉ bron van inligting wat binne die raamwerk van toepaslike wetgewing, aan 
die werkgewer en werknemers oor diensvoorwaardes en arbeidsverhoudinge leiding verleen. 

4 WERKGEWER/WERKNEMER VERHOUDING (DIENSVERHOUDINGE) 

4.1 Volgens die Gemene Reg het werknemers ŉ plig om hul dienste, soos volgens die diensooreenkoms 
bepaal en verlang, aan die werkgewer te verskaf.  Daar word van werknemers verwag om getrou 
aan die werkgewer te bly om sodoende die vooruitgang van die organisasie te bevorder, om 
effektief te werk, om hulself van wangedrag te weerhou en om die werkgewer se reëls en regulasies 
te gehoorsaam.  Dit is die werkgewer se plig om die werknemer tot die perseel vir diens toe te laat, 
om die werknemer dienooreenkomstig vir sy/haar dienste te vergoed en om ŉ veilige 
werksomgewing te alle tye te verseker. 

4.2 Arbeidswetgewing (veral die Wet op Basiese Diensvoorwaardes, Wet 75 van 1997; die Wet op 
Arbeidsverhoudinge, Wet 66 van 1995 en die Wet op Diensbillikheid, Wet 55 van 1998) bied ŉ breë 
raamwerk wat die verhouding tussen werkgewers en werknemers reël om te verseker dat partye 
in ŉ regverdige wyse met mekaar in ŉ diensverhouding staan. 

5 ARBEIDSREGTELIKE ASPEKTE 

Die volgende wette het bepalende invloede op die sukses van ŉ diensverhouding: 
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5.1 Grondwet van die Republiek van Suid-Afrika, Wet 108 van 1996 

5.1.1 Hoofstuk 2 (artikel 23) van die Grondwet staaf dat elke persoon die reg op billike 
arbeidspraktyke het. 

5.2 Die Wet op Arbeidsverhoudinge, Wet 66 van 1995 

5.2.1 Hierdie Wet is op alle werknemers en werkgewers, met uitsluiting van lede van die Nasionale 
Weermag, die Suid-Afrikaanse Geheime Diens en die Nasionale Intelligensie-agentskap, van 
toepassing. 

5.2.2 Die Wet streef na ekonomiese ontwikkeling, arbeidsvrede, sosiale geregtigheid en demokrasie 
in die werkplek.  Die Wet maak voorsiening vir werknemers en werkgewers se reg op vryheid 
van assosiasie, asook die beskerming van dié regte. 

5.2.3 Hoofstuk VII van die Wet saamgelees met Bylae 8 (Goeie Praktykskode vir Ontslag) bepaal dat 
werknemers slegs op grond van gedrag, ongeskiktheid of onbekwaamheid of op grond van die 
werkgewer se bedryfsvereistes ontslaan mag word.  In alle gevalle is ontslag net billik indien die 
werkgewer kan bewys dat die rede vir ontslag billik is en dat ontslag ooreenkomstig ŉ billike 
prosedure gedoen is. 

5.3 Die Wet op Basiese Diensvoorwaardes, Wet 75 van 1997 

5.3.1 Die Wet wat met sekere uitsondering vir alle werkgewers en werknemers geld, maak voorsiening 
vir basiese diensvoorwaardes (basiese standaarde van indiensname), wysigings van hierdie 
basiese diensvoorwaardes en die monitering en afdwinging van die bepalings van die Wet. 

5.4 Die Wet op Diensbillikheid, Wet 55 van 1998 

5.4.1 Die doel van die Wet is om billikheid in die werkplek te bereik deur gelyke indiensneming aan te 
moedig en billike behandeling te verseker deur onbillike diskriminasie uit te skakel.  Hoofstuk 2 
van die Wet wat vir alle werkgewers en werknemers geld, bepaal dat werkgewers alle moontlike 
stappe moet neem om enige moontlike diskriminasie teen werknemers uit te skakel.  Hoofstuk 
3 bepaal dat aangewese werkgewers maatreëls in werking moet stel om regstellende aksie in 
die werkplek toe te pas.  ŉ Goeie praktykskode oor die integrasie van diensbillikheid in 
menslikehulpbron beleid en praktyke is op 4 Augustus 2005 by die wet ingesluit. 

5.5 Die Wet op Werkloosheidsversekering, Wet 30 van 1966 

5.5.1 Die Wet maak voorsiening vir die betaling van voordele aan werknemers wat bydraers tot die 
Werkloosheidsversekeringsfonds is.  Daar kan aan afhanklikes van die oorlede bydraer onder 
bepaalde omstandighede, voordele uitbetaal word. 

5.6 Die Wet op Vergoeding vir Beroepsbeserings en -Siektes, Wet 130 van 1993 

5.6.1 Die Wet, met uitsondering vir sekere werknemers, maak voorsiening vir vergoeding aan 
werknemers vir arbeidsongeskiktheid of die dood veroorsaak deur beroepsbeserings of 
beroepsiektes wat tydens die dienstermyn by die werkgewer opgedoen is. 

5.7 Die Wet op Beroepsgesondheid en Veiligheid, Wet 85 van 1993 

5.7.1 Daar rus ŉ gemeenregtelike verpligting op werkgewers om veilige werksomstandighede sonder 
enige gesondheid- of veiligheidsrisiko’s aan werknemers te voorsien en dit te onderhou.  Die 
Wet maak voorsiening vir die beskerming van die gesondheid en veiligheid van werknemers met 
die gebruik van bedryfstoerusting en masjinerie en risiko’s wat tydens bedrywighede van die 
werknemers by die werkplek mag ontstaan.  Indien ŉ werkgewer meer as twintig (20) 
werknemers in diens het, moet daar gesondheid- en veiligheidsverteenwoordigers en komitees 
aangewys en opgelei word. 

5.8 Die Wet op Ontwikkeling van Vaardighede, Wet 97 van 1998 

5.8.1 Hierdie Wet moedig werkgewers aan om opleidingsgeleenthede vir werknemers te skep om 
sodoende die vaardighede van alle werknemers te ontwikkel.  Die nodige strukture vir onderwys 
en opleiding word deur die Wet geskep. 

6 DIENSOOREENKOMS 

6.1 Volgens Artikel 29 van die Wet op Basiese Diensvoorwaardes word daar van ŉ werkgewer verwag 
om bepaalde inligting op skrif met ŉ werknemer ooreen te kom en aan hom/haar beskikbaar te 
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stel.  Hierdie ooreenkoms staan alombekend as die diensooreenkoms.  Dit staan werkgewers en 
werknemers egter vry om eie en unieke ooreenkomste (diensvoordele en -voorwaardes) te sluit 
solank daar aan die wetlike minimum vereistes voldoen word.  Enige diensooreenkoms kan 
onderhewig aan die bepalinge van toepaslike wetgewing, te enige tyd met wedersydse instemming 
van die partye skriftelik gewysig word. 

7 DOEL EN FUNKSIE VAN DIE SINODALE TAAKSPAN VIR DIENSVERHOUDINGE 

7.1 Die Sinodale Taakspan vir Diensverhoudinge sien om na alle sake wat die personeel van die 
Werkgewer raak.  Die Taakspan vergewis hom van die toepaslike arbeidswetgewing, bepalings van 
die Kerkorde en algemene personeelbestuurspraktyke. 

7.2 Die Taakspan tree namens die Werkgewer op in onderhandelinge met die personeel (diens-
ooreenkomste, vergoeding, ens.), maar verteenwoordig ook die Werkgewer in die dag-tot-dag 
toesig en versorging van die personeel.   

8 WERKGEWER PREROGATIEF 

8.1 Die Werkgewer behou die reg voor om die beleid, prosedures, reëls of enige werksdokumente aan 
te pas of te verander.  Redelike kennis van wysigings sal aan personeellede gegee word. 

8.2 Waar daar in uitsonderlike gevalle situasies ontstaan wat nie deur die algemene riglyne (soos hierin 
uiteengesit) gedek word nie, is ŉ mate van buigsaamheid nodig.  In sulke gevalle en waar daar 
onsekerheid is oor die interpretering van die riglyne, moet navrae aan die Saakgelastigde gerig 
word.  Finale besluitneming berus by die Sinodale Taakspan vir Diensverhoudinge (STD). 

8.3 Die Werkgewer behou die prerogatief om in belang van die Werkgewer, in ŉ bepaalde situasie van 
die beleid af te wyk. 

9 HERSIENING VAN BELEID 

9.1 Die Personeelbeleid word op ŉ jaarlikse basis deur die Sinodale Taakspan vir Diensverhoudinge 
hersien en, indien nodig, aangepas. 

9.2 Personeellede word tydens personeelvergaderings van veranderings ingelig. 

9.3 Die beleid is ook op die Kaapkerkadmin webwerf beskikbaar. 
 
 

- o0o – 
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- Hoofstuk 2-  

Woordomskrywings 
 

 
“Amptenaar verantwoordelik vir menslikehulpbronbestuur” –’n persoon wat voltyds of vir ’n gedeelte van 
sy/haar tyd vir menslikehulpbronbestuur verantwoordelik is. 
 
“Bestuur” – personeellede aan wie ander personeellede verantwoording doen en sluit diensgroep-
koördineerders, PSD’s en bestuurders in. 
 
“Bestuurder” – die bestuurder wat die werksaamhede van ’n taakspan of ‘n aantal werkstelsels en 
personeellede koördineer en daaroor aan ’n PSD of diensgroepkoördineerder rapporteer. 
 
“Buite werksaktiwiteite” – buite werksaktiwiteite is werk wat nie deel van ’n personeellid se posbeskrywing 
is nie en wat binne of buite normale werksure verrig word.  Toestemming vir sodanige aktiwiteite moet van 
die NG Kerk in Suid-Afrika verkry word.  Werk wat in die kerkverband verrig word, word nie as buite 
werksaktiwiteite beskou nie, met dien verstande dat daar met die werkgewer daartoe ooreengekom is. 
 
“Byvoordele” – byvoordele (byvoorbeeld medies en pensioen) soos ooreengekom en in die 
aanstellingsooreenkoms van die werkgewer vervat. 
 
“Datum van indiensname” – dit is die datum van toetrede waartoe beide partye ooreengekom het in die 
diensooreenkoms.  In die geval van predikante moet die datum van demissie en datum van indiensname 
aaneensluitend wees. 
 
“Deeltydse werknemer” – persoon (manlik of vroulik) wat slegs vir ŉ gedeelte van sy/haar tyd, in diens van 
die Werkgewer staan. 
 
“Diensbeëindiging” – beëindiging van diens deur bedanking, ontslag of aftrede.  Die datum van 
diensbeëindiging is die datum wanneer die werkgewer-werknemer verhouding beëindig word en die partye 
geen verdere verpligting teenoor mekaar het nie.  In die geval van predikante is die uittredingsdatum die 
datum gespesifiseer in die Akte van Demissie. 
 
“Diensgroep” – is groepering van taakspanne deur die Werkgewer benoem om bepaalde werksaamhede uit 
te voer. 
 
“Diensgroepkoördineerder” – die PSD of Uitvoerende Beampte van ’n sinodale diensgroep wat deur die 
betrokke diensgroep in die amp aangestel is. 
 
“Diensjaar” – begin in die geval van die eerste diensjaar op die datum van indienstrede en in opeenvolgende 
diensjare op die datum in die betrokke kalenderjaar wat met die datum van indienstrede ooreenstem, en 
eindig in elke geval op die dag wat die ooreenstemmende datum in die daaropvolgende kalenderjaar 
onmiddellik voorafgaan. 
 
“Diensooreenkoms” – staan ook bekend as ŉ dienskontrak en is ŉ ooreenkoms tussen die werkgewer en die 
werknemer en vorm die kontraktuele basis vir die werksverhouding. 
 
“Dienstermyn” – jare diens by die werkgewer. 
 
“Dienstydperk” – die tydperk van aaneenlopende diens vanaf die datum van diensaanvaarding tot die datum 
van diensbeëindiging by die werkgewer. 
 
“Diensvoordele” – dit is die byvoordele (byvoorbeeld medies-, pensioen- en voorsorgfonds) soos 
ooreengekom en in die aanstellingsooreenkoms van die werknemer vervat. 
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“Diensvoorwaardes” – is sodanige voorwaardes wat in die diensooreenkoms tussen die werkgewer en die 
werknemer vervat word en soos aangevul deur die ooreengekome personeelbeleid. 
 
“Dissiplinêre prosedure” – die dissiplinêre kode en prosedure is die voorskrifte waarvolgens dissiplinêre 
aksies uitgevoer word en vorm deel van die diensvoorwaardes vervat in die personeelbeleid.  Dissiplinêre 
prosedures word onderskei van tugprosedure soos in Kerkorde uiteengesit. 
 
“Gesin” – lewensmaat, ouers, kinders, broers en susters. 
 
“Geslag en meervoud” – tensy uit die samehang anders blyk, sluit woorde en uitdrukkings wat die manlike 
geslag aandui ook die vroulike geslag in en het die enkelvoud ook op die meervoud betrekking. 
 
“Grieweprosedure” – dit is die prosedure waarvolgens griewe van personeellede hanteer word en vorm deel 
van die diensvoorwaardes vervat in die personeelbeleid. 
 
“Kalenderdae” – enige dae van die jaar met insluiting van Saterdae, Sondae en openbare vakansiedae. 
 
“Kalenderjaar” – ŉ tydperk wat strek vanaf 1 Januarie tot 31 Desember. 
 
“Kalendermaand” – die tydperk wat begin op die eerste dag van ŉ maand en eindig op die laaste dag van 
sodanige maand. 
 
“Lynfunksie” – dui op hoe formele toesig, gesag en verantwoordelikheid in ’n organisasie gestruktureer word. 
 
“Maand” – ŉ tydperk wat strek van een dag van die maand tot en met die dag wat die dag voorafgaan wat 
numeries ooreenstem met daardie dag in die volgende maand. 
 
“Merietebeoordeling” – ŉ geheelbeoordeling van ŉ werknemer se prestasie met inagname van die 
omgewing, vermoë, potensiaal en verhoudingsaspekte.  Meriete is daarop gerig om vergoeding (aanpassing) 
aan prestasie (bydrae) te koppel. 
 
“MHB-amptenaar” –  (Menslikehulpbronbestuur-amptenaar) –’n persoon wat voltyds of vir ’n gedeelte van 
sy/haar tyd vir menslikehulpbronbestuur verantwoordelik is. Die Werkgewer kan ook ’n professionele 
menslikehulpbron-konsultant of -maatskappy vir hierdie doel benut in welke geval “MHB-amptenaar” dan 
hierdie konsultant of maatskappy bedoel. 
 
“Oortyd” – daardie gedeelte van ’n week wat ŉ werknemer langer as 40 uur werk op versoek en volgens 
goedkeuring van die werkgewer. 
 
“Openbare vakansiedae” – die dae soos deur die Wet op Openbare Vakansiedae, Wet 36 van 1994 (soos 
gewysig) bepaal. 
 
“Permanente personeel” – personeel wat ŉ gespesifiseerde proefperiode voltooi en as permanent, vir ŉ 
onbepaalde termyn, aangestel is. 
 
“Personeellid” – enige persoon wat in diens van die Werkgewer staan.  Word ook gebruik as sinoniem vir 
werknemer. 
 
“Posgraderings” – alle permanente poste in die Werkgewer word gegradeer volgens ŉ betroubare 
posgraderingstelsel.  ŉ Logiese ordening van poste vind plaas ten einde interne en eksterne vergelyking te 
doen.  ŉ Billike en sistematiese ontleding van die kompleksiteit van posinhoud en -vereistes word gedoen 
sonder verwysing na eienskappe en werkverrigting van posbekleërs. 
 
“Prestasiebeoordeling/Prestasie-evaluering” – die objektiewe beoordeling van ŉ werknemer se 
prestasiestandaard gemeet teen die lid se posbeskrywing.  Dit is daarop gerig om terugvoer te bied van 
standaard van werk en aksiebeplanning te doen vir prestasieverbetering. 



Personeelbeleid 2021  Bladsy| 8 
 

 

 
“PSD”/ “Predikant in Sinodale Diens” – ’n persoon (manlik of vroulik) wat na voltooiing van opleiding in die 
Nederduitse Gereformeerde Kerk in Suid-Afrika predikantsbevoegdheid ontvang het en deur die Moderamen 
in ’n diensgroep of taakspan in ’n sinodale pos aangestel is. 
 
“Salarispersoneel” – personeellede wat maandeliks besoldig word. 
 
“SKS” – verwys na Sinodale Koördineringspan. 
 
“Staffunksie” – dui op ’n ondersteuningsdiens wat die lynfunksie op ’n bepaalde gebied/funksie aanvul.  
Verantwoordelikheid en gesag is begrens. 
 
“Taakspan” – is ŉ groepering van persone met verskillende werksaamhede wat op grond van ŉ spesifieke 
funksie (byvoorbeeld Navorsing, VBO en Seminarium) binne ’n diensgroep saamgevoeg is. 
 
“TKVI” / “Totale Koste van Indiensneming” –  die totale jaarlikse koste van indiensname wat met die 
werknemer ooreengekom is, insluitende alle voordele soos byvoorbeeld werkgewerbydraes tot die mediese- 
en voorsorgfonds en die verskaffing van huisvesting.  Statutêre betalings word uitgesluit (alhoewel daar ŉ 
indirekte voordeel vir die werknemer kan wees).  Waar die woord “pakket” voorkom of waar dit in 
woordsamestellings gebruik word, word dit sinoniem gebruik vir “koste van indiensname”.  
 
“Tydelike werknemer” – is ŉ werknemer wat vir ŉ spesifieke periode en/of vir die afhandeling van ŉ 
spesifieke werksopdrag aangestel word, waarna sy/haar diensverhouding met die werkgewer outomaties 
beëindig word. 
 
"Voldag verlof" – ŉ periode van afwesigheid van werk vir meer as ses (6) ure op enige gegewe werksdag. 
 
“Week” – ŉ aaneenlopende tydperk wat van Sondag tot en met Saterdag strek. 
 
“Werkgewer” – verwys na die NG Kerk in Suid-Afrika. 
 
“Werknemer” – is enige persoon wat op permanente of tydelike basis, voltyds of deeltyds, in diens van die 
NG Kerk in Suid-Afrika is en wat op besoldiging geregtig is. Dit word ook gebruik as sinoniem vir personeellid. 
 
“Werksdae” – opeenvolgende dae vanaf Maandag tot Vrydag (uitgesluit Saterdae, Sondae en openbare 
vakansiedae) behalwe vir personeellede van wie dit verwag word om op gereelde basis Saterdae, Sondae en 
vakansiedae te werk. 
 

- o0o – 
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- Hoofstuk 3-  

Die vestiging van die kerk in Suid-Afrika 
 

1 AGTERGROND 

1.1 Inleiding 

Die bestaan van die Nederduitse Gereformeerde Kerk spruit uit die aankoms van Jan van Riebeeck 
en sy 90 mede-Nederlanders in April 1652 aan die Kaap.  As lidmate van die vaderlandse of 
Nederduitse Gereformeerde Kerk (NG Kerk) stig hulle die eerste gemeente te Kaapstad in 1665.  
Histories koppel “Nederduitse” die NG Kerk aan die Nederlande – die laer Duitse of lage (neder) 
landen. 

2 DIE EERSTE KERK 

2.1 Met die aankoms van Jan van Riebeeck aan die Kaap word die Fort de Goede Hoop opgerig.  Die 
“Kat” sou vir 13 jaar as die eerste gereformeerde kerkgebou dien. Preke is voorgelees deur die 
sieketrooster of deur ’n predikant aan boord van ’n verbyvarende VOC-skip.  Later sou dienste ook 
gehou word in die skure op Coornhoop en De Schuer.  In 1665 is daar begin met die oprig van ’n 
nuwe fort en die houtloods is toe gebruik as vergaderplek van die gemeente.  Ds Joannes van Arckel 
is op 23 Augustus 1665 aangestel as eerste predikant.  Dit was die konstituering van die eerste 
Christelike gemeente aan die Kaap. 

3 DIE EERSTE KERKGEBOU 

3.1 Die gedagte aan ’n permanente plek van aanbidding het in 1674 ontstaan.  Op 9 April 1678 is die 
hoeksteenlegging van die “proper kerckje” deur goewerneur Bax waargeneem.  Die bouery is egter 
gestaak en in 1699 is die goewerneur weer genader. Die gebou is in 1704 ingewy.  Die gebou is in 
1779 vergroot, maar op 31 Oktober 1836 is besluit om die hele kerk, behalwe die toring en 
konsistorie te sloop. Daar is begin met die bou van die Groote Kerk en dit is op 31 Januarie 1843 
ingewy. 

4 DIE NAAM VAN DIE KERK EN VESTIGING VAN ’N KERKVERBAND 

4.1 Kaapse Kerk 

4.1.1 Die eerste gemeente het bekend gestaan as die “Gereformeerde Kerk”. 

4.1.2 Ten opsigte van die NG Kerk in Suid-Afrika of Kaapse Kerk is die term “hervormd” as ’n wisselterm 
vir “gereformeerd” na die voorbeeld van ontwikkelinge in Nederland, veral die eerste helfte van 
die 19e eeu (van ongeveer 1804-1842) gebruik.  So is die “Provisioneele Kerken-ordre voor de 
Bataafsche Volksplanting aan de Kaap de Goede Hoop” van regeringskommissaris De Mist in 
1804 deur hom aan die destydse goewerneur en Politieke Raad vir goedkeuring vir gebruik deur 
die staatserkende sogenaamde Hervormde en Lutherse Kerke, voorgelê.  Die notule en 
reglement van die eerste Algemene Kerkvergadering van die NG Kerk in Suid-Afrika in 1824 praat 
ook van die “Nederduitsche Hervormde Kerk in Zuid-Afrika.”  Die besluit van die Kaapse Sinode 
op 14 November 1842 op die naam “Nederduitsche Gereformeerde Kerk van Zuid-Afrika” én die 
ontstaan van die Hervormde Kerk in die ZAR in 1853 as ’n afsonderlike kerk, sou die gebruik van 
“hervormd” vir die NG Kerk eventueel beëindig. 

4.1.3 In die volgende eeu vorm daar in die NG Kerk ses afsonderlike sinodale verbande binne 
staatkundig-bepaalde grense:  die Kaapse Kerk (NG Kerk in Suid-Afrika, 1824), die Vrystaatse 
Kerk (NG Kerk in die Oranje-Vrystaat, 1864), die Natalse Kerk (NG Kerk van Natal, 1864), die 
Transvaalse Kerk (eventueel die NG Kerk van Transvaal, 1866), die NG Kerk in Suidwes-Afrika 
(1957) en Midde-Afrika (1957). 
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4.2 Nederduitse Gereformeerde Kerk in Suid-Afrika 

Die Kaapse Kerk soos hierbo beskryf het sedert 1842 die naam van Nederduitse Gereformeerde 
Kerk in Suid-Afrika behou. Dit is dan ook tot vandag toe nog die amptelike naam van die Nederduitse 
Gereformeerde Kerk in die Wes-Kaap. Die NG Kerk in SA bestaan uit 225 gemeentes wat in 25 ringe 
georganiseer is. Uit die NG Kerk in SA het daar twee ander sinodes afgestig: 

• Die Sinode van Oos-Kaapland 

• Die Sinode van Noord-Kaapland 

5 TEOLOGIESE OPLEIDING 

5.1 Die eerste predikante 

Reeds voor ds van Arckel in 1665 bevestig is, het 41 leraars aan die Kaap gepreek of aangedoen op 
pad na of van die Vaderland. Hy was op sy beurt die voorganger van 44 predikante wat tydens die 
VOC era (1652-1795) die gemeentes aan die Kaap bedien het.  Die Klassis van Amsterdam was 
verantwoordelik om dominees vir die Kaap te eksamineer en te voorsien. 

5.2 Vroeëre opleiding 

Die voorlopers tot teologiese opleiding begin reeds in 1791 toe die Kaapse Kerk predikante, di Fleck 
en Serrurier, die behoefte na beter skoolopleiding uitspreek. In September 1831 word Tot Nut van 
het Algemeen in Kaapstad geopen.  Die meeste predikante en godsdiensonderwysers kry hulle 
eerste opleiding hier.  Gelyktydig is ook die Zuid Afrikaansch Athenaum opgerig (die voorloper van 
SACS en die Universiteit van Kaapstad).   

5.3 Die Skotse predikante 

Die Engelse bewind het politieke bande met Nederland verbreek, maar nie die geestelike band nie. 
Tussen 1806 en 1824 is net twee Nederlandse predikante, nl di JWL Gebhard en J Spijker na die 
Kaap gestuur.  Onder Lord Charles Somerset se bewind het die Londense Sendinggenootskap in 
1818 die Skotse sendelinge, dr G Thom, dr J Evans en ds J Taylor, na die Kaap gestuur.  Hulle sou 
gevolg word deur di Andrew Murray sr, Colin Fraser, George Morgan, Henry Sutherland en A Smith. 

5.4 Die Teologiese Seminarium 

Vir meer as honderd jaar na die ontstaan van die Kaapse Kerk moes predikante van elders gewerf 
word. Voornemende Kaapse teologiese studente moes teen groot koste en baie opofferings 
oorsese opleiding ondergaan.  Die eerste Sinode van 1824 het reeds ’n ontwerpplan vir ’n 
Seminarium op die agenda gehad. Die Sinode van 1857 sou die oprigting van ’n teologiese 
seminarium finaliseer.  Op 1 November 1859 is die Seminarium in die ou Drosdy op Stellenbosch 
geopen.  Die eerste hoogleraars was ds John Murray en ds NJ Hofmeyr. 

5.5 Die Kweekskool en Teologiese Fakulteit 

Die Victoria Kollege het in 1918 universitêre status gekry.  In Augustus 1919 het proff du Plessis en 
Moorrees ’n verslag gelewer oor verdere studie van studente.  Dit het daartoe gelei dat ’n BD-graad 
deur die US, in samewerking met die professore aan die Kweekskool toegeken word.  In 1963 word 
die Seminarium ’n Fakulteit van die Universiteit van Stellenbosch. 

 
Met erkenning aan die Argief – Oorsig van die geskiedenis van die NG Kerk 

 

- o0o – 
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- Hoofstuk 4-  

Indiensneming 
 

1 WERWING- EN KEURINGPROSEDURE 

 Die volgende prosedure word ten opsigte van alle aanstellings gevolg: 

• Hersien/saamstel van posbeskrywing. 

• Bepaal die inherente vereistes van die pos. 

• Bepaal die persoonspesifikasies. 

• Adverteer die pos intern en/of ekstern. 

• Ontvang aansoeke. 

• Saamstel van kortlys. 

• Onderhoudvoering. 

• Saamstel van finale kortlys. 

• Toetsing van kandidate indien nodig. 

• Kies meer geskikte kandidaat. 

• Doen verwysingsnavrae op kandidaat. 

• Onderhandel diensooreenkoms. 

• Stel onsuksesvolle kandidate in kennis. 

• Verduidelik reëls, regulasies en personeelbeleid (induksie). 

• Verduidelik werksprosedures en prestasiestandaarde. 

• Gee hulp en leiding aan die werknemer waar nodig. 

2 KOSTE TEN OPSIGTE VAN ONDERHOUDE 

2.1 Alhoewel dit nie ’n vaste praktyk is nie, kan daar op meriete van die spesifieke situasie, deur die 
diensgroepkoördineerder goedkeuring verleen word om die volgende koste te betaal wanneer ŉ 
potensiële kandidaat genooi word vir ’n onderhoud by die Werkgewer: 

• Vlugkoste wat parkeringuitgawes insluit 

• Verblyfkoste 

• Reiskoste 

3 GOEDKEURING VAN POSTE VIR DIENSSTATE 

3.1 Die goedkeuring van PSD’s en bestuurders (posvlak 14 tot 17) word deur die Moderamen gedoen.  
Alle ander poste (tydelik en permanent) word deur die SKS (Sinodale Koördineringspan) met 
aanbevelings van die diensgroep gedoen. 

4 WERWING EN KEURING 

4.1 Die werwing en keuring van personeellede ten opsigte van goedgekeurde heeltydse poste en 
posvlakke 1 tot 13 word op versoek van die diensgroepkoördineerder gedoen.  ’n Op datum 
posbeskrywing en persoonspesifikasie word aan die MHB-amptenaar voorsien.  Vakatures word in 
die reël ekstern sowel as intern geadverteer.  Keuringsonderhoude met geskikte aansoekers word 
in oorleg of saam met die MHB-amptenaar gevoer en volledig op voorgeskrewe dokumentasie 
geboekstaaf.  Indien nodig, word applikante aan toetsing onderwerp. 

4.2 Die werwing van personeellede op posvlakke 14 tot 19 ten opsigte van goedgekeurde permanente 
poste word op soortgelyke wyse deur die diensgroepkoördineerder en die MHB-amptenaar 
hanteer.  Keuringsonderhoude met geskikte aansoekers word deur die verkose paneel gevoer wat 
verteenwoordigend van die taakspan en die diensgroep is.  Die moderatuur kan ook lede vir die 
aanstellingsproses aanwys. 
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4.3 Wanneer ’n PSD benoem word, word daar gebruik gemaak van ’n pre-advieskomitee wat 
verteenwoordigend van die moderatuur, SKS, diensgroep en taakspan is.  Die benoemingsproses 
vind ooreenkomstig die kerkorde se bepalinge in dié verband plaas. 

5 DOKUMENTASIE 

5.1 Dit word van alle nuwe personeellede verwag om ’n persoonlike besonderhede vorm volledig te 
voltooi en dit aan die persoon verantwoordelik daarvoor, te voorsien. 

5.2 ’n Persoonlike lêer word vir elke personeellid oopgemaak waarin alle persoonlike dokumentasie 
geliasseer word.  Alle korrespondensie/ dokumentasie van toepassing op 'n personeellid word in sy 
persoonlike lêer geliasseer. 

5.3 Die voorlegging van ’n volledige, op datum Curriculum Vitae met verwysing na persoonlike- en 
loopbaanbesonderhede word vereis.  ’n Vals verklaring kan tot onmiddellike ontslag lei. 

5.4 Die voorlegging van bewyse van registrasie by ŉ professionele liggaam(e) word vereis, indien van 
toepassing. 

5.5 Oorspronklike dokumentasie van identiteit, kwalifikasies, huidige vergoedingspakket, belasting- en 
werkloosheidsversekering gegewens moet ingedien word. 

5.6. Die Werkgewer onderneem om persoonlik inligting volgens die Wet op Beskerming van persoonlike 
Inligting, Wet 4 van 2013, te hanteer. 

6 DIENSKONTRAKTE 

6.1 Alle personeel sal met diensaanvaarding (hetsy permanent of op ’n tydelike kontrakbasis) voorsien 
word van ’n dienskontrak. 

6.2 By diensaanvaarding moet alle personeellede skriftelik die vergoedingspakket, diensvoordele en 
diensvoorwaardes (soos in die personeelbeleid vervat) aanvaar. 

6.3 ’n Afskrif van die getekende dienskontrak sal in die personeellid se persoonlike lêer geliasseer word. 

6.4 ŉ Uiteensetting van die vergoedingspakket, sal die dienskontrak vergesel. 

6.5 Alle diensooreenkomste is onderhewig aan die toepaslike wetgewing, kerkordelike bepalings, reëls, 
regulasies en die Werkgewer se beleid. 

6.6 Spesifieke reëlings en wysigings ten opsigte van diensvoorwaardes en -voordele sal in die 
personeellede se afsonderlike dienskontrakte uiteengesit word. 

7 PROEFTYDPERK 

7.1 By aanstelling sal alle personeellede aan ’n proeftydperk van tot ses (6) maande onderworpe wees.  
Tydens hierdie proeftydperk sal die betrokke personeellid hulp en leiding van die betrokke hoof 
ontvang, asook gereelde terugvoering met betrekking tot die personeellid se prestasie.  Indien ’n 
personeellid na afloop van die proefperiode nog nie die vereiste prestasie lewer nie, kan die 
proefperiode met ’n verdere ses (6) maande verleng word of kan ontslag na afloop van ’n 
ondersoek, volg. 

7.2 ’n Permanente aanstelling is onderhewig aan die suksesvolle aflegging van die proeftydperk en 
sodanige aanstelling geskied by wyse van skriftelike bevestiging deur die werkgewer. 

8 GESONDHEID (MEDIESE ONDERSOEKE) 

8.1 By aanstelling en ondertekening van die kontrak verklaar die kandidaat dat hy geen 
gesondheidsprobleem het wat sal verhoed dat hy sy werk behoorlik sal kan uitvoer nie. 

8.2 Versuim om sodanige inligting bekend te maak, kan tot die werknemer se ontslag lei. 

9 PERSONEELBELEID 

9.1 Daar sal van elke nuwe personeellid verwag word om die personeelbeleid te lees alvorens hy/sy 
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diens by die Werkgewer aanvaar.  Deur die ondertekening van ’n dienskontrak bevestig die 
personeellid dat hy/sy die inhoud van die personeelbeleid gelees het, dit verstaan, aanvaar en dat 
hy homself daaraan sal onderwerp.   

9.2 Alhoewel die personeelbeleid nie ’n integrale deel van die kontrak vorm nie, is alle aanstellings ook 
onderworpe aan die personeelbeleid van die Werkgewer. 

10 AANSTELLING VAN GESINS-/FAMILIELEDE 

10.1 Die aanstelling van meer as een lid van dieselfde gesin/familie in dieselfde diensgroep word nie 
toegelaat nie.  Hierdie reëling geld vir tydelike sowel as permanente personeellede.   

10.2 Goedkeuring (indien genoodsaak) van sodanige aanstelling, word deur die Sinodale 
Koördineringspan (SKS) gedoen. 

11 INDUKSIE/ORIËNTERING 

11.1 Alle nuwe werknemers sal ’n induksieprogram in die betrokke diensgroep deurloop wat daarop 
gemik is om die werknemer aan die werk en werksomgewing bekend te stel.  Die induksie sal deur 
die MHB-amptenaar en die werknemer se onmiddellike hoof gedoen word. 

 
 

- Hoofstuk 5-  

Aflos en Bevorderings 
 

1 AFLOS 

1.1 Personeellede kan soms, op versoek van die werkgewer, gevra word om in ŉ ander pos af te los. 

1.2 Personeellede ontvang, tensy anders besluit, geen toelae vir aflos/waarneming in ŉ ander pos nie.  
Waarneming en posrotasie word as deel van die Werkgewer se personeel-ontwikkelingsbeleid 
geag. 

2 BEVORDERINGS 

2.1 Bevorderings kan alleen geskied indien ’n vakante pos binne die goedgekeurde struktuur bestaan 
en in ooreenstemming met die goedgekeurde personeelbegroting is. 

2.2 Indien ’n werknemer bevorder word, word ŉ salarisaanpassing op meriete oorweeg. 

2.3 Aanpassings aan die TKVI geskied vanaf die datum van bevordering en daarna word verdere 
aanpassings op die normale aanpassingsdatum oorweeg. 

 
- o0o – 
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- Hoofstuk 6 -  

Diensbeëindiging 
 

1 KENNISGEWINGTYDPERK 

1.1 Die diensooreenkoms kan deur beide partye beëindig word deur een (1) kalendermaand skriftelike 
kennisgewing.  Vir persone met minder as een (1) jaar diens geld die minimum vereistes van die 
Wet op Basiese Diensvoorwaardes. 

1.2 Kennisgewing van diensbeëindiging moet voor of op die eerste werksdag van ŉ maand gegee word. 

1.3 Verlof mag nie tydens die kennisgewingperiode geneem word nie. 

1.4 ’n Personeellid wie se skriftelike kennisgewing van bedanking aanvaar is, kan nie sy/haar bedanking 
terugtrek nie, tensy die Werkgewer daartoe instem. 

2 REDES VIR DIENSBEËINDIGING 

2.1 Kontrakte kan weens swak prestasie, wangedrag, ongeskiktheid of bedryfsvereistes, ooreenkomstig 
die bepalings van die Wet op Arbeidsverhoudinge (Wet 66 van 1995) beëindig word. 

2.1.1 Ontslag weens swak prestasie 

 Ontslag weens swak prestasie sal slegs geskied nadat formele beoordeling en terugvoer met 
betrekking tot prestasie teenoor die vereiste standaard gegee is en personeellede oor ’n periode 
van tyd voldoende hulp en ondersteuning gebied is om hul prestasie te verbeter.  Die “goeie 
praktykkode” van die Wet op Arbeidsverhoudinge (Wet 66 van 1995) word as riglyn gevolg. 

 
2.1.2 Ontslag as gevolg van wangedrag 

 Ontslag kan met kennisgewing (sien paragraaf 1.1 hierbo) of met onmiddellike effek wees (dus 
vanaf datum van dissiplinêre uitslag).  Ontslag word van krag op die dag waarop die dissiplinêre 
proses afgehandel is.  Vergoeding word bereken slegs tot op die laaste voltooide werksdag.  ŉ Finale 
betaling sal binne dertig (30) kalenderdae gedoen word. 

 
2.1.3 Diensbeëindiging weens ongeskiktheid (siekte) 

 ’n Werknemer wat weens ŉ langdurige of chroniese siektetoestand nie binne ŉ redelike tyd sy/haar 
dienste kan hervat nie, kan na simpatieke konsultasie deur die Werkgewer versoek word om uit die 
diens van werkgewer te tree.  Hierdie prosedure sal in werking gestel word nadat alle siekte- en 
vakansieverlof deur die werknemer benut is.  Die “goeie praktykkode” van die Wet op 
Arbeidsverhoudinge (Wet 66 van 1995) word as riglyn gevolg. 

 
2.1.4 Ontslag as gevolg van bedryfsvereistes 

 Indien poste oorbodig raak of verminder moet word as gevolg van bedryfsvereistes, sal daar met 
personeellede gekonsulteer word ooreenkomstig die bepalings van Artikel 189 van die Wet op 
Arbeidsverhoudinge (Wet 66 van 1995).  Uitdiensstelling word gedoen ooreenkomstig die uitkoms 
van die konsultasieproses.  Skeidingspakkette gelykstaande aan minstens een (1) week se TKVI vir 
elke voltooide diensjaar vir aaneenvolgende diens sal in sodanige gevalle aan die betrokke 
personeellede betaal word. 

3 AFTREDE 

3.1 Die normale aftree-ouderdom van werknemers is vyf-en-sestig (65) jaar.  Die normale aftreedatum is 
die laaste dag van die maand waarin die normale aftree-ouderdom bereik word.  Die werkgewer kan 
daarna met die werknemer ooreenkom om die werknemer op ’n tydelike basis aan te stel.  Sodanige 
aanstelling is nie ŉ reg nie en geskied slegs in uitsonderlike gevalle ooreenkomstig die operasionele 
omstandighede van die werkgewer. 
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4 BEDRAE VERHAALBAAR 

4.1 By aanvaarding van die beleid, stem die werknemer daartoe in dat alle bedrae wat verband hou 
met skade aan die werkgewer se eiendom, of verliese wat die werkgewer as gevolg van die 
nalatigheid of versuim van die werknemer gely het, of enige ander geld verskuldig deur ’n 
werknemer, van die werknemer se laaste betaling verhaal word. 

5 VERGOEDING 

5.1 Tydens die maand van diensbeëindiging sal alle geld verskuldig aan die personeellid bereken word 

en ’n finale betaling sal voor of op die laaste dag van diens gedoen word. 

6 DIENSSERTIFIKAAT 

6.1 ŉ Dienssertifikaat sal by diensbeëindiging aan die personeellid uitgereik word. 

7 UITDIENSTREDINGSONDERHOUD 

7.1 ŉ Uitdienstredingsonderhoud sal deur die MHB-amptenaar met elke werknemer wat die diens verlaat, 
gevoer word, hetsy persoonlik of telefonies.  

8 UITDIENSTREDINGSKONTROLELYS 

8.1 ’n Uitdienstredingskontrolelys word ten opsigte van elke werknemer wat die diens verlaat, ingevul. 

8.2 Die werkgewer is daarvoor verantwoordelik om toe te sien dat: 

8.2.1 alle Werkgewer-eiendom wat in besit van die persoon was wat bedank het, in ŉ goeie toestand 
terugbesorg word en 

8.2.2 alle administratiewe prosesse korrek en volledig afgehandel word. 

9 AFSKEIDSGESKENKE 

9.1 ’n Afskeidsgeskenk word by diensbeëindiging toegestaan en word bereken volgens die heersende 
formule wat die Sinodale Taakspan vir Finansies en Administrasie (STFA) vasgestel het.  Die bedrag 
word jaarliks deur die finansiële bestuurder, met inflasiekoers as riglyn, aangepas. 

 
- o0o – 
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- Hoofstuk 7 -  

Werksure 
 

1 NORMALE WERKSURE 

1.1 Alle voltydse personeel is weeksdae vir 8 ure en 15 minute aan diens waarvan ’n half-uur (30 
minute) vir middagete geneem word.  Die presiese tye (byvoorbeeld 7:45 tot 16:00 of 7:30 tot 
15:45) word skriftelik deur die betrokke taakspan of diensgroep ooreengekom. 

1.2 Flexi-werksure kan waar operasionele omstandighede dit vereis, met die diensgroepkoördineerder 
ooreengekom word.  Die nodige addendum op die bestaande dienskontrak moet aangebring word. 

1.3 Enige afwykings van genoemde werksure word in die individuele personeellid se diensooreenkoms 
of in ’n verdere addendum gespesifiseer. 

1.4 Geen af-tye word voorsien nie, maar die diensgroepkoördineerder kan aan personeellede 
toestemming gee om dringende persoonlike sake tydens kantoorure te gaan afhandel.  Werktyd 
wat benut is vir persoonlike sake moet teruggewerk word onder die toesig van die 
diensgroepkoördineerder. 

1.5 Diensgroepkoördineerders, bestuurders en predikante in sinodale diens word in terme van die Wet 
op Basiese Diensvoorwaardes as senior bestuurswerknemers beskou en word dus uitgesluit van die 
wetlike bepalings met betrekking tot diensure en oortyd vergoeding. 

2 OORTYD 

2.1 Daar kan van alle personeellede verwag word om soms oortyd te werk. 

2.2 Oortyd moet deur die bestuur versoek en toegelaat word.  Oortyd mag dus slegs met toestemming 
van die bestuur gewerk word. 

2.3 Ingevolge Artikel 10 van die Wet op Basiese Diensvoorwaardes word tyd af vir oortyd gewerk as 
gebruiklike kompensasie vir oortyd gewerk, beskou.  Slegs in uitsonderlike gevalle kan 
toestemming deur die betrokke diensgroep verleen word dat ŉ betaling vir oortyd gewerk, 
gedoen mag word. 

2.4 Kompensasie vir oortyd gewerk word tans, volgens die Wet op Basiese Diensvoorwaardes, op ’n 
werksdag of Saterdag teen een en ’n half (1½) maal tyd bereken.  Kompensasie vir oortyd op Sondae 
en openbare vakansiedae word tans teen twee (2) maal normale vergoeding bereken.  Af-tyd moet 
binne een (1) maand vanaf datum van oortyd geneem word. 

2.5 Die volgende personeellede kwalifiseer nie vir oortyd vergoeding nie: 

• Senior personeellede; 

• Personeel wat meer as R205 433,30 per jaar verdien óf soos gewysig mag word deur die 
Minister van Arbeid;  en 

• Personeellede wat minder as vier-en-twintig (24) uur per maand vir die Werkgewer werk. 

3 AFWESIGHEID VAN WERK 

3.1 ŉ Werknemer mag nie sonder toestemming van die diensgroepkoördineerder van diens afwesig 
wees, sy/haar vasgestelde diensure verander of diens met enige ander werknemer uitruil nie. 

3.2 Indien ŉ werknemer weens onvoorsiene omstandighede afwesig is, word dit van die werknemer 
verwag om die werkgewer voor 08:00 van die eerste dag van afwesigheid, van sy/haar afwesigheid 
in kennis te stel (geskrewe nota, boodskap saam met kollega of per selfoon).  Die onus berus by die 
werknemer om te verseker dat die boodskap die betrokke bestuurder bereik. 

3.3 ŉ Werknemer wat vir vyf (5) opeenvolgende werksdae van die werk afwesig is sonder om die 
werkgewer daarvan in kennis te stel (met aanvaarbare redes vir sodanige afwesigheid), sal geag 
word om nie die bedoeling te hê om terug te keer werk toe nie.  Sy/haar optrede sal as dros beskou 
word, onderworpe aan die volgende: 



Personeelbeleid 2021  Bladsy| 17 
 

 

3.3.1 ŉ E-pos, Whatsapp, SMS of geregistreerde brief moet aan die werknemer gestuur word, waarin 
hy/sy versoek word om onmiddellik na die werkplek terug te keer vir die bywoning van ŉ 
dissiplinêre ondersoek.  Indien die werknemer versuim om die dissiplinêre ondersoek by te 
woon, sal die ondersoek in sy/haar afwesigheid plaasvind, en sal die werkgewer kan aanvaar dat 
die werknemer sy/haar dienste sonder kennisgewing beëindig het. 

3.3.2 Indien sodanige werknemer binne ŉ tydperk van twee (2) kalenderweke, na die dissiplinêre 
ondersoek wat in sy/haar afwesigheid plaasgevind het, of sodanige langer tyd as wat die 
werkgewer in sy uitsluitlike diskresie goed ag, na die werk terugkeer en op ŉ oorwig van 
waarskynlikhede kan bewys dat hy/sy die bedoeling gehad het om terug te keer werk toe, en 
redelike gronde kan aanvoer hoekom hy/sy dit nie kon doen nie en ook nie die werkgewer kon 
inlig nie, kan herindiensname van so ’n werknemer oorweeg word. 

3.3.3 Indien sodanige werknemer nie die omstandighede soos vereis in paragraaf 3.3.2 kan bewys nie, 
sal so ’n werknemer steeds as ŉ “droster” beskou word en net betaal word tot op die laaste dag 
wat hy/sy opgedaag het vir werk. 

 
 

- Hoofstuk 8 -  

Langdiens Toekennings 
 

1 Geen langdienstoekennings word gedoen nie. 

 
- o0o – 
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- Hoofstuk 9 -  

Verlof 
 

1 VAKANSIEVERLOF 

1.1 Verlof vir predikante 

 Verlof aan predikante in sinodale diens word bereken en toegeken op die basis van 30 werksdae 
per voltooide finansiële jaar (1 Maart tot 28/29 Februarie).  Siekteverlof, sabbatstyd, studieverlof, 
kraamverlof, openbare vakansiedae en verlof vir gesinsverantwoordelikheid word toegeken 
volgens Reglement 20 van die Kerkorde van 2019 (soos gewysig).  Praktiese toepassing en 
administratiewe reëlings word gedoen soos vir administratiewe personeel. 

1.2 Verlof vir algemene personeel 

 Verlof word jaarliks aan personeellede toegeken.  Vir onvoltooide jare word ’n pro-rata toekenning 
op die grondslag van voltooide kalendermaande bereken.  By die toekenning van verlof word tussen 
personeellede gedifferensieer op grond van posgradering en dienstermyn. 

POSGRAAD 
MINDER AS 

5 JAAR DIENS 
5 JAAR MAAR MINDER 

AS 10 JAAR DIENS 
10 JAAR EN MEER 

JARE DIENS 

14 - 19 26 werksdae 28 werksdae 30 werksdae 

11 - 13 24 werksdae 26 werksdae 28 werksdae 

4 - 10 22 werksdae 24 werksdae 26 werksdae 

1 - 3 20 werksdae 22 werksdae 24 werksdae 

1.3 Verlofsiklusse 

1.3.1 ŉ Werknemer se verlofsiklus begin in die eerste jaar van diens op die datum van aanstelling en 
eindig op die laaste dag van Februarie die volgende jaar. 

1.3.2 Daarna is ’n werknemer se verlofsiklus ooreenkomstig die finansiële jaar van die werkgewer 
naamlik 1 Maart tot 28/29 Februarie die daaropvolgende jaar. 

1.4 Neem van verlof 

1.4.1 Alle personeellede is verplig om jaarliks minstens vyftien (15) werksdae van hul jaarlikse verlof 

te neem, waarvan minstens tien (10) dae vir ’n aaneenlopende periode.  Die neem van 
vakansieverlof is onderworpe daaraan dat dit by die werksaamhede van die Werkgewer inpas, 
deur die taakspan aanbeveel word en deur die diensgroepkoördineerder goedgekeur word. 

1.4.2 Verlof akkumuleer maandeliks (byvoorbeeld 24 ÷ 12 = 2 dae per maand).  Slegs verlof 
geakkumuleer tot op datum van aanvang van verlof, mag geneem word.  Verlof mag dus nie 
vooruit geneem word nie. 

1.4.3 Verlof is ŉ reg wat deur die Wet op Basiese Diensvoorwaardes beskerm word.  Die toestaan van 
verlof vir ŉ bepaalde dag of periode, of volgens ŉ verlofskedule, of verpligte verlof vir ŉ bepaalde 
periode, word volgens die werkgewer se diskresie gedoen. 

1.4.4 Verlof kan slegs geneem word nadat die personeellid skriftelik op die voorgeskrewe verlofvorm 
aansoek gedoen het.  

1.4.5 Aansoeke om vakansieverlof vir langer as vyf (5) werksdae moet verkieslik ten minste sewe (7) 
werksdae voor die aanvang van die verlof aan die werkgewer voorgelê word, ten einde die 
nodige reëlings te kan tref vir die uitvoering van die aansoeker se pligte gedurende sy 
afwesigheid.  Indien die aansoek om verlof vir minder as vyf (5) werksdae is, moet die 
verlofaansoek voor die aanvang van die verlof ingedien word. 

1.4.6 Alle goedgekeurde verlofvorms moet binne drie (3) dae ná goedkeuring na die Rekenmeester: 
Salarisse en Studielenings gestuur word vir prosessering.  Alle aansoekvorms word vir rekord– 
en ouditdoeleindes op die verloflêer bewaar. 
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1.5 Opgehoopte verlof 

 ’n Lid moet nie verlof laat ophoop nie, tensy die diensgroepkoördineerder oordeel dat daar billike 
redes daarvoor is.  ’n Maksimum aantal dae gelykstaande aan twee maal die personeellid se 
jaarlikse toekenning mag, benewens die huidige jaar se toekenning, geakkumuleer word. 

1.6 Uitbetaling van opgehoopte verlof 

1.6.1 Indien meer as die toegelate aantal dae geakkumuleer is, word die aangeleentheid deur die 
MHB-amptenaar ondersoek.  Die diensgroepkoördineerder kan in oorleg met die personeellid 
bepaal dat die verlof geneem moet word of dat verlof in uitsonderlike gevalle as gevolg van 
onvermydelike omstandighede aan die betrokke personeellid uitbetaal word teen die waarde 
van die personeellid se totale vergoedingspakket (TKVI), soos in wetgewing vervat. 

1.6.2 By diensbeëindiging word alle verlof wat die personeellid kragtens die beleid toegeval het, 
uitbetaal. 

1.6.3 PSD’s se verlofuitbetaling word ooreenkomstig Reglement 20 (Kerkorde 2019) hanteer. 

2 SIEKTEVERLOF 

2.1 Indien die werknemer as gevolg van siekte of besering nie in staat is om te werk nie, is die 
werknemer geregtig op siekteverlof. 

2.2 Gedurende die eerste ses (6) maande van diens is die werknemer geregtig op een (1) dag se 
betaalde siekteverlof vir elke ses-en-twintig (26) dae wat die werknemer gewerk het. 

2.3 Siklusse 

 Siekteverlof word soos volg teen volle besoldiging toegestaan: 

2.3.1 In die geval van ’n lid met meer as ses (6) maande en minder as tien (10) jaar diens:  vyftig (50) 
werksdae altesaam gedurende elke siekteverlof siklus van ses-en-dertig (36) maande diens. 

2.3.2 In die geval van ’n lid met tien (10) jaar en langer diens:  sestig (60) werksdae altesaam 
gedurende elke siekteverlof siklus van ses-en-dertig (36) maande diens. 

2.4 Siekteverlof is nie van een siklus na ŉ volgende siklus oordraagbaar nie. 

2.5 Oorskryding 

2.5.1 Indien ’n lid aan wie die maksimum siekteverlof toegestaan is, na die verstryking daarvan nog 
nie sy werk kan hervat nie, kan die diensgroepkoördineerder na goeddunke en by voorlegging 
van bevredigende mediese getuienis dat nog verlof nodig is, ’n verlenging van siekteverlof 
toestaan, met dien verstande dat die personeellid die helfte van sy besoldiging ontvang vir die 
maksimum aantal dae wat vir ’n verdere volle siklus geld en geen besoldiging nie vir die 
maksimum aantal dae wat vir ’n volgende volle siklus geld. 

2.5.2 ’n Lid aan wie siekteverlof teen halfbesoldiging of sonder besoldiging toegestaan is en wat die 
nodige vakansieverlof tot sy krediet het, kan kies om vakansieverlof te neem. 

2.6 Indien ŉ werknemer vir meer as twee (2) werksdae afwesig is, moet die werknemer ŉ mediese 
sertifikaat indien. 

2.7 Slegs mediese sertifikate deur ŉ mediese praktisyn of ŉ ander persoon wat gekwalifiseer is om 
pasiënte te diagnoseer en te behandel en wat geregistreer is by ŉ beroepsraad (wat volgens ŉ Wet 
van die Parlement ingestel is), word aanvaar.  Die aard en tydperk van die werknemer se 
onbevoegdheid, moet daarop aangedui wees. 

2.8 Indien ’n werknemer afwesig was vir meer as twee (2) opeenvolgende dae of by meer as twee (2) 
geleenthede gedurende ŉ tydperk van agt (8) weke sonder om ŉ sertifikaat voor te lê, is hy/sy nie 
geregtig op betaling nie. 

2.9 Wanneer ’n werknemer, nadat hy/sy afwesig was met siekteverlof, weer vir diens aanmeld, moet 
hy/sy die aansoek vir verlofvorm onmiddellik voltooi en ŉ mediese sertifikaat daarby aanheg en aan 
die Rekenmeester: Salarisse en Studielenings stuur vir prosessering. 
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2.10 ŉ Werknemer moet die direkte bestuurder voor 08:00 op die eerste dag van afwesigheid in kennis 
stel van die aard van die siekte en die beraamde tydperk van afwesigheid (geskrewe nota, 
telefoonoproep of boodskap met kollega). 

2.11 Wanneer ’n werknemer tydens vakansieverlof siek word en ’n aanvaarbare geskrewe motivering 
en ŉ mediese sertifikaat ter bevestiging indien, kan vakansieverlof vir sodanige tydperk na 
siekteverlof omgeskakel word.  Misbruik van dié voordeel word as wangedrag beskou en sodanig 
bestuur. 

2.12 Permanente ongeskiktheid 

2.12.1 Indien ŉ personeellid alle beskikbare siekteverlof en vakansieverlof uitgeput het en steeds nie 
sy normale pligte kan hervat nie, kan die bestuur die personeellid se dienste beëindig.  Die 
riglyne van Bylae 8 Item 10 en 11 van die Wet op Arbeidsverhoudinge van 1995 word gevolg. 

3 VERLOF VIR GESINSVERANTWOORDELIKHEID 

3.1 Personeellede wat langer as vier (4) maande in diens is en minstens vier (4) dae per week by die 
Werkgewer werk, is geregtig op drie (3) dae per jaar betaalde verlof: 

• wanneer ŉ personeellid se kind siek is of 

• in die geval van dood van die personeellid se gade of lewensmaat, die personeellid en gade 
of lewensmaat se ouers, aangenome ouer, grootouer, kind, aangenome kind, kleinkind, broer 
of suster. 

3.2 Wanneer ŉ personeellid verlof vir gesinsverantwoordelikheid neem, kan die Werkgewer redelike 
bewys vereis waarvoor die verlof geneem is. 

3.3 Personeellede wat minder as vier (4) dae per week werk, kan volgens diskresie deur die werkgewer 
hanteer word. 

4 VERLOF SONDER SALARIS (SPESIALE VERLOF) 

 Verlof vir afwesigheid sonder salaris sal slegs in uitsonderlike gevalle toegestaan word vir sodanige 
tydperk en sodanige doeleindes as wat die werkgewer mag goeddink.  ’n Volledige en redelike 
motivering moet deur die personeellid voorgelê word. 

4.1 Toestaan van verlof sonder salaris 

4.1.1 Verlof van afwesigheid sonder salaris mag in uitsonderlike gevalle toegestaan word vir sodanige 
tydperk en sodanige doeleindes as wat die diensgroepkoördineerder mag goedkeur.  Verlof 
sonder salaris word nie vir ’n tydperk van meer as veertien (14) kalenderdae sonder goedkeuring 
van die betrokke diensgroep toegestaan nie. 

4.2 Betaling van bydraes tydens verlof sonder salaris 

4.2.1 Tensy daar uitdruklik anders bepaal word, moet in alle gevalle waar verlof sonder salaris 
toegestaan word, die lid die volle bydraes betaal ten opsigte van die pensioenfonds, die 
mediesehulpskema en die ander verpligte byvoordele. 

5 KRAAMVERLOF 

5.1 Kraamverlof word aan alle permanente vroulike personeellede toegestaan vir ŉ periode van vier 
(4) agtereenvolgende maande.  Die periode van kraamverlof strek vanaf vier (4) weke voor die 
beraamde datum van die bevalling tot twaalf (12) weke na die bevalling.  Indien daartoe 
ooreengekom word, mag die werknemer ses (6) weke na die geboorte haar pligte hervat. 

5.2 Vergoeding volgens TKVI vir minstens 10 weke (50 werksdae) is betaalbaar tydens kraamverlof. 

5.3 Personeellede kan beskikbare vakansieverlof benut vir balans van periode as volbetaalde 
kraamverlof. 

5.4 ŉ Werknemer kan by die Werkloosheidsversekeringsfonds (WVF) aansoek doen om voordele vir die 
tydperk wat kraamverlof voordele by die werkgewer, uitgeput is. 
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5.5 Die werknemer moet haar werkgewer ten minste vier (4) maande voor die verwagte datum van die 
bevalling, skriftelik van haar swangerskap in kennis stel en ŉ mediese sertifikaat indien waarop die 
verwagte datum van die bevalling gespesifiseer word. 

5.6 ŉ Werknemer wat ŉ miskraam gedurende die derde trimester van swangerskap het, of wie se kind 
dood gebore word, is geregtig op ses (6) opeenvolgende weke kraamverlof ongeag of die 
werknemer ten tye van die miskraam of die geboorte reeds met kraamverlof was al dan nie. 

5.7 Die periode wat die werknemer met kraamverlof is, is verlofdraend. 

5.8 Die periode wat die werknemer met kraamverlof was, word vir die doel van jaarlikse 
salarisverhogings as diens erken. 

5.9 Die werknemer is verplig om die maandelikse werknemer- en werkgewerbydraes tot die pensioen- 
en / of mediesefonds te betaal tydens kraamverlof. 

6 OUERSKAPVERLOF 

6.1 Die werknemer is op onbetaalde ouerskapverlof geregtig.  Die verlof (ouerlike-, aannemings- en 
opdraggewende ouerlike verlof) is onderhewig aan die toepaslike wetgewing. 

6.2 Die tipe ouerskapverlof wat toegestaan word, word bevestig deur: 

• Ouer se registrasie as die vader van die kind op die geboortesertifikaat, ingevolge die Wet op 
Registrasie van Geboortes en van Sterftes, 1992 (Wet no. 51 van 1992). 

• Aannemende ouer (volgens Artikel 1 van die Kinderwet – Wet no. 38 van 2005), van ’n kind 
jonger as twee jaar in ’n aannemingsbevel of ’n voornemende aannemende ouer van ’n kind 
jonger as twee, wat deur bepalings van ’n hofbevel die kind in die sorg van die voornemende 
aannemende ouer plaas, hangende die finalisering van die aannemingsbevel. 

• Opdraggewende ouer in ’n surrogaat-moederskap ooreenkoms (volgens Artikel 1 van die 
Kinderwet – Wet no. 38 van 2005). 

6.3 Tien opeenvolgende dae se onbetaalde ouerlike verlof word toegestaan aan ’n werknemer wat die 
ouer van ’n kind is.  Hierdie verlof begin: 

• op die dag dat die werknemer se kind gebore word; 

• of die datum waarop die aannemingsbevel toegestaan word; 

• of die datum waarop ’n kind deur ’n bevoegde hof in die sorg van ’n voorgenome 
aannemende ouer geplaas word hangende die finalisering van ’n aannemingsbevel ten 
opsigte van daardie kind, welke datum ook al eerste is. 

6.4 ’n Werknemer moet ’n maand skriftelik kennis gee voor die datum van die aanvang (beplande 
geboortedag) van die verlof.  Met ’n aannemingsbevel, minstens een maand kennisgewing of sodra 
dit redelikerwys haalbaar is. 

6.5 ’n Werknemer wat ’n aannemende ouer van ’n kind wat jonger as twee jaar oud is, is geregtig op 
onbetaalde aannemingsverlof van minstens tien opeenvolgende weke. Indien ’n aannemingsbevel 
betreffend twee aannemende ouers toegestaan word, kan een van die aannemende ouers vir 
aannemingsverlof en die ander aannemende ouer vir ouerlike verlof aansoek doen.  Die bepalings 
met betrekking tot ouerlike verlof en kennisgewing aan die werkgewer is ook hier van toepassing. 

6.6 ’n Werknemer wat die opdraggewende ouer in ’n surrogaat-moederskapooreenkoms is, is geregtig 
op onbetaalde opdraggewende ouerlike verlof van minstens tien opeenvolgende weke of die 
ouerlike verlof soos in bogenoemde verwysing.  Die bepalings rakende kennisgewing aan die 
werkgewer is weer hier van toepassing.  Die bepalings wat betref twee ouers soos hierbo by 
aannemingsverlof aangedui, is ook hier van toepassing. 

6.7 ’n Werknemer aan wie ouerskapverlof sonder besoldiging toegestaan word en wat vakansieverlof 
tot sy/haar krediet het, kan kies om vakansieverlof te neem (teen betaling natuurlik) in plaas van 
die ooreenstemmende gedeelte van die onbetaalde verlof. 
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6.8 Betaling van enige vorm van ouerskapverlof (ouerlike-, aannemings- en opdraggewende ouerlike 
verlof) sal ooreenkomstig die Werkloosheidsversekeringswet (Wet 64 van 2001, soos gewysig) 
bepaal word. 

7 STUDIEVERLOF 

7.1 Studieverlof is bedoel vir kursusse wat na ’n erkende naskoolse kwalifikasie (graad of diploma) lei, 
en sal slegs toegestaan word indien die studierigting werksverwant is. 

7.2 Studieverlofvoorsiening vir gevorderde studie 

7.2.1 Die betrokke diensgroep kan aan ’n lid studieverlof met vol salaris verleen, bereken op die basis 
van tien (10) werksdae per voltooide diensjaar tot ’n maksimum van ’n aaneenlopende tydperk 
van negentig (90) werksdae.  ’n Bevredigende program vir die verkryging van ’n gevorderde 
kwalifikasie wat kan lei tot verbetering van ’n lid se werksbevoegdheid by die Werkgewer moet 
saam met die aansoek om studieverlof ingedien word. 

7.3 Eksamens 

7.3.1 Om deel te neem aan enige eksamen vir ’n goedgekeurde kursus wat volgens die diskresie van 
die diensgroepkoördineerder in belang van die lid se werk is.  Een (1) dag vir voorbereiding en 
een (1) dag vir die skryf van eksamen word toegestaan. 

7.4 Normale kort kursusse waartoe ’n werknemer genomineer is en wat in normale werkstyd 
bygewoon word, word as verpligte bedryfsopleiding geag en is nie studieverlof nie. 

8 ANDER VERLOF 

8.1 Die volgende afwesigheid van diens word as siekteverlof hanteer: 

8.1.1 ’n personeellid wat weens afsondering as gevolg van kontak met aansteeklike siekte in 
ooreenstemming met die Wet op Vergoeding vir Beroepsbeserings en -Siektes (Wet 130 van 
1993, soos gewysig) of kragtens geneeskundige opdrag, van diens is en 

8.1.2 ’n personeellid wat van diens afwesig is weens ’n besering aan diens of weens ’n siekte wat in 
die loop van, en as gevolg van, sy diens opgedoen is. 

8.2 Aangesien sommige personeel in staat is om hulle normale pligte vanaf ’n tuiskantoor te kan bedryf, 
het die Werkgewer die diskresie om te besluit dat die Werknemer nie van diens afwesig is nie en 
gevolglik nie siekteverlof hoef te neem nie. Die diensgroepkoördineerder neem die besluit in 
samewerking met die betrokke taakspan se PSD of Bestuurder. 

8.3 ’n Personeellid wat vermoed dat hy/sy in kontak met ’n persoon was wat aan ’n aansteeklike siekte 
lei, moet so spoedig moontlik mediese sekerheid kry en die Werkgewer van die uitslag verwittig. 
Afwesigheid van diens tydens hierdie tydperk word as siekteverlof hanteer. 

9 OPENBARE VAKANSIEDAE 

9.1 Personeel is geregtig op betaalde verlof tydens alle openbare vakansiedae soos bepaal deur die 
Wet op Openbare Vakansiedae. 

10 GODSDIENSTIGE FEES- EN VAKANSIEDAE 

10.1 Personeellede is daarop geregtig om aansoek te doen om vakansieverlof ten opsigte van alle 
godsdienstige fees- en vakansiedae wat hulle verkies om te vier. 

 
- o0o – 
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- Hoofstuk 10 -  

Vergoedingsbeleid 
 

1 POSBESKRYWING 

1.1 Die posbeskrywing omskryf die volgende aspekte: 

• die doel van die pos; 

• kritiese prestasie-areas (KPA’s); 

• die belangrikheid van elke KPA (gewigte); 

• ’n ontleding van take; 

• die vereiste uitsette; 

• ’n aanduiding van die standaard van werk wat verwag word. 

1.2 Die personeellid se posinhoud kan van tyd tot tyd verander, maar alle wesenlike veranderings sal 
eers met die personeellid bespreek word, alvorens die verandering geïmplementeer word. 

1.3 Die posbeskrywing word minstens een keer per jaar hersien.  Die posbeskrywing moet aangepas 
word sodra die take verander.  Dit is die verantwoordelikheid van die diensgroepkoördineerder/ 
bestuurder en die personeellid om nuwe take by te werk. 

1.4 Daar kan van tyd tot tyd van alle personeellede verwag word om ander take te verrig wat nie in die 
posbeskrywing vervat is nie. 

2 POSGRADERING 

2.1 ŉ Erkende posgraderingstelsel word gebruik om ŉ logiese hiërargie van poste daar te stel.  
Posgradering evalueer die kompleksiteit van die posinhoud en -vereistes op ’n sistematiese wyse 
en dien as basies vir interne en eksterne vergelyking. 

2.2 Alle poste word gewoonlik deur ŉ paneel beoordeel.  PSD’s en bestuurders word by die 
evalueringsproses betrek.  Alle posgrade en gepaardgaande vergoedingskale word deur die 
Sinodale Taakspan vir Diensverhoudinge (STD) goedgekeur. 

3 VERGOEDINGSBEPALING 

3.1 Die vergoeding van ŉ werknemer word as ŉ persoonlike en vertroulike aangeleentheid beskou.  
Personeellede word versoek om dit nie met ander personeellede te bespreek nie. 

3.2 Die bepaling van vergoeding van permanente poste word op die “Totale Koste van Indiensneming 
(TKVI)” benadering gebaseer en sluit alle werknemer- en werkgewerbydraes tot voordele in. 

3.3 Pakkette vir alle personeellede word jaarliks hersien en indien nodig en moontlik vanaf 1 Maart 
aangepas.  Elke personeellid se pakket word op grond van die lid se prestasie teenoor die 
ooreengekome posbeskrywing geëvalueer.  Prestasiebeoordeling word deur die 
diensgroepkoördineerders, PSD’s en bestuurders met behulp van ’n wetenskaplike instrument 
(soos deur die STD goedgekeur) gedoen.  Die diensgroepkoördineerder het inspraak by alle 
personeellede se vergoedingsaanpassing.  Die vergoedingsbegroting vir die Werkgewer word deur 
die Sinodale Taakspan vir Finansies en Administrasie goedgekeur na oorleg met die STD. 

3.4 Nuwe personeellede se pakkette word deur ŉ salarisvergelyking van toepaslike poste bepaal.  Die 
werknemer se toepaslike kwalifikasies, ondervinding en huidige vergoedingspakket dien as 
grondslag vir vergelyking. 

3.5 Oorskryding van die goedgekeurde pakketskaal deur enige personeellid se pakket word op meriete 
en aanbeveling van die diensgroepkoördineerder deur die STD goedgekeur.  Waar ’n markverwante 
aanbod aan ’n nuwe personeellid die goedgekeurde pakketskaal oorskry, word goedkeuring deur 
die STD, in oorleg met die Saakgelastigde en die voorsitter en die diensgroepkoördineerder van die 
betrokke diensgroep, verleen. 
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Kontraktering 

• Posbeskrywing 

• Uitset ooreenkoms 

Posgradering 
NG Kerk in SA 

se vermoë 

Markvergelyking 

Bepaling van die NG Kerk in 
SA se vergoedingskale  

Vergoedingsbegroting 

Evaluering 

• 1:1 gesprekke 

• Prestasiebeoordeling 

• 360° beoordeling 

Merietebepaling 

PERSONEELLID  
SE VERGOEDING  

3.6 Pakkette kan gestruktureer word binne die raamwerk van heersende belastingwetgewing. 

3.7 Ten opsigte van predikante in sinodale diens geld die sinodale besluite en riglyne vir die vergoeding 
van predikante.  Spesifieke reëlings kan deur die STD gemagtig word om in die unieke situasie van 
die PSD’s te voorsien. 

4 MARKVERGELYKING EN VERGOEDINGSKALE 

4.1 Die Werkgewer se vergoedingskale (TKVI met ŉ minimum en maksimum vir elke posgraad) word 
ontwikkel op grond van wetenskaplike beginsels en beste praktyke vir menslikehulpbronbestuur.  
Met hierdie skale word gepoog om: 

• ŉ markverwante posisie te handhaaf; 

• geleenthede vir groei binne ŉ bepaalde posgraad te verseker; 

• oorvleueling tussen grense van posgrade te bied; 

• ruimte te laat vir vordering vanaf minimum na maksimum skaal op grond van meriete en 

• ruimte vir onderhandeling tydens nuwe aanstellings daar te stel.  

4.2 Die vergoedingskale word jaarliks hersien en (indien nodig) aangepas om te verseker dat ŉ 
markverwante posisie behou word.  Nasionale opnames en onafhanklike navrae met inagneming 
van bedryfs- en streektendense, TKVI gebied deur vergelykbare ondernemings en beroeps-
differensiasie, dien as riglyne.  Goedkeuring van skale word deur die Sinodale Taakspan vir 
Diensverhoudinge verleen. 

 
Skematiese voorstelling 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 TERUGVOERGESPREKKE (PRESTASIEBEOORDELING) 

 Terugvoergesprekke bied ŉ geleentheid om aan elke werknemer terugvoer te gee oor hoe sy/haar 
prestasie teenoor ooreengekome posbeskrywings ervaar word. 
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5.1 Informele terugvoergesprekke (een-tot-een gesprekke) 

 Informele een-tot-een werksgesprekke geskied deurlopend soos nodig. 

5.2 Formele terugvoergesprekke / Prestasiebeoordeling 

 Tydens formele terugvoergesprekke (minstens een keer per jaar) word daar op ŉ gestruktureerde 
wyse oor die werknemer se prestasie terugvoering gegee.  Dit is ŉ tweerigting gesprek wat daarop 
gemik is om konsensus te bereik oor: 

• die prestasie wat teenoor die ooreengekome posbeskrywing bereik is; 

• moontlike redes of oorsake vir die afwyking van die ooreengekome vlakke van prestasie en 

• aksieplanne vir verdere prestasieverbetering en ontwikkeling. 

6 MERIETEBEOORDELING 

6.1 Merietebeoordeling word jaarliks in Januarie gedoen ten einde vergoedingsvlakke en aanpassing te 
bepaal.  Aanpassings geskied gewoonlik in Maart van elke jaar. 

6.2 Merietebeoordeling is ŉ omvattende beoordeling en sluit benewens prestasiebeoordeling, ook ŉ 
evaluasie van bevoegdheid, potensiaal, die milieu en menseverhoudings in.  Die werknemer se 
prestasie is dus slegs een van die faktore wat verreken word. 

6.3 Merietebeoordeling word deurlopend deur die diensgroepkoördineerder gedoen. 

7 HERSIENING EN AANPASSING VAN TKVI 

7.1 Markvergelyking van TKVI-skale vind jaarliks plaas om te verseker dat die Werkgewer se salarisskaal 
markverwant is en dien as riglyn vir die personeelbegroting. 

7.2 Die koste van indiensneming vir alle personeellede word jaarliks binne die vermoë van die 
Werkgewer se prestasie hersien en, indien nodig en moontlik, aangepas.  Personeel se pakkette 
word met ingang 1 Maart aangepas. 

7.3 Die aanpassing van die TKVI van die personeel word deur die Sinodale Taakspan vir 
Diensverhoudinge goedgekeur. 

8 BONUSVOORSIENING 

8.1 Voorsiening vir ’n jaarlikse uitgestelde vergoeding (bonus) is in u vergoedingspakket vervat.  Die 
vergoedingspakket kan deur 13 gedeel word nadat byvoordele afgetrek is om voorsiening vir die 
uitgestelde vergoeding (bonus) te maak.  Uitgestelde vergoeding (bonus) word jaarliks gedurende 
November betaal.  Die uitgestelde vergoeding (bonus) periode strek vanaf 1 Maart tot 28 Februarie 
van die daaropvolgende jaar.  Indien u in die daaropvolgende jare na November bedank, maar voor 
28 Februarie van die opvolgende jaar, moet die uitgestelde vergoeding (bonus) gedeelte vir die 
periode na November tot by uitdienstrede terugbetaal word. 

9 OORBETALING VAN VERGOEDING 

9.1 Vergoeding word normaalweg maandeliks by wyse van ’n direkte oordragstelsel in ’n bankrekening 
van die personeellid se keuse gedoen.  Betaling word op die 25ste van elke maand gedoen.  Indien 
die 25ste van ’n betrokke maand ’n Saterdag, Sondag of openbare vakansiedag is, vind betaling op 
die naaste voorafgaande werkdag plaas. 

9.2 By diensbeëindiging word ’n personeellid se vergoeding teen nie later as die laaste dag van die 
maand gedoen nie.  Betaling word slegs gedoen na die finale berekening van alle geld verskuldig 
aan en deur die personeellid. 

10 AFTREKKINGS 

10.1 Slegs aftrekkings wat wetlik verpligtend is of waartoe ŉ personeellid skriftelik toegestem het, word 
gedoen. 
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11 VOORSKOTTE EN LENINGS 

11.1 Geen voorskotte of lenings word aan personeellede toegestaan nie. 

12 AFSTERWE IN DIENS 

12.1 Indien ’n personeellid te sterwe kom terwyl hy/sy in diens van die Werkgewer is, word die 
vergoeding wat hy/sy tot die dag van sy dood verdien het, tesame met ’n kontant bedrag 
gelykstaande aan een (1) maand se salaris en alle kontant voordele wat hom/haar toegeval het tot 
op die datum van afsterwe, direk aan sy/haar naasbestaandes uitbetaal.  As ’n lid geen 
naasbestaandes nagelaat het nie, word die bedrag by sy/haar boedel inbetaal. 

13 MOTORVOORDELE 

13.1 PSD’s ontvang ’n motortoelaag soos jaarliks deur die Sinodale Taakspan vir Finansies en 
Administrasie bepaal. 

14 BEHUISING 

14.1 Finansiële kompensasie 

14.1.1 Die Werkgewer verskaf nie behuising en gepaardgaande voordele nie.  ’n Bydrae tot die koste 
van behuising vir personeel word wel gemaak deur middel van finansiële kompensasie vervat in 
die vergoedingspakket (TKVI) wat as behuisingstoelaag in die pakket omskryf kan word 
(paragraaf 3.2). 

14.2 Behuisingsvoordele vir PSD’s 

14.2.1 Behuisingsvoordele vir PSD’s word voorsien soos goedgekeur deur die Sinodale Taakspan vir 
Diensverhoudinge. 

14.3 Verhuisingskoste 

14.3.1 Personeellede wat weens permanente diensaanvaarding of verplasing moet verhuis, kan 
finansieel bygestaan word deur die betaling van meubelvervoerkoste gebaseer op die laagste 
van drie (3) onafhanklike kwotasies van erkende meubelvervoerondernemings. 

14.4 Verhuisingskoste na aftrede/uitdienstreding 

14.4.1 Vanaf 27 Februarie 2004 is daar geen finansiële kompensasie ten opsigte van trekkoste vir PSD's 
en personeellede na aftrede/uitdienstreding nie. 

 
- o0o – 
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- Hoofstuk 11 -  

Aftreeskema en Mediese Fonds 
 

1 PENSIOENFONDS 

1.1 Verpligte lidmaatskap 

1.1.1 Alle maandeliks besoldigde werknemers in die permanente diens van die Werkgewer (insluitend 
halfdagwerkers), wie se diensvoorwaardes bepaal dat hy/sy op elke normale werksdag diens 
verrig, is verplig om aan die pensioenfonds of voorsorgfonds van die Werkgewer te behoort. 

 
1.2 Normale aftree-ouderdom 

1.2.1 Die normale aftree-ouderdom is 65 jaar. In die geval van ŉ lid wat ŉ maandelikse ongeskiktheid-
inkomstevoordeel ontvang, is die normale aftree-ouderdom 60 jaar. 

 
1.3 Tydelike afwesigheid 

1.3.1 Dit is belangrik om daarop te let dat bydraes steeds voortgesit moet word tydens tydelike 
afwesigheid ten einde risikodekking in stand te hou.  Die risikodekking sal verval indien geen 
bydraes betaal word nie.  

2 MEDIESE FONDS 

2.1 Verpligte lidmaatskap 

2.1.1 Lidmaatskap van ’n goedgekeurde mediesehulpskema is verpligtend vir alle permanente 
personeellede, behalwe in die geval van ’n getroude lid wie se eggenoot(e) reeds lid van ’n 
goedgekeurde mediesehulpskema is. 

2.2 Bydraes 

2.2.1 Die volle bydrae word uit die personeellid se vergoedingspakket gefinansier.  Kompensasie met 
betrekking tot die Werkgewer se bydrae word in vergoedingspakkette vervat. 

 
 

- Hoofstuk 12 -  

Kommunikasietoelaag 
 

 

1 Die Werkgewer voorsien nie selfone aan werknemers nie. Werknemers wat ’n selfoon vir amptelike 
gebruik benodig, kan die werklike uitgawe ten opsigte van oproepe vanaf die Werkgewer terugeis. 

2 Werknemers wat op ’n deurlopende basis eie data moet voorsien (selfoon, internet), kan via die 
betrokke diensgroepkoördineerder aansoek doen om ’n vaste kommunikasietoelaag te ontvang.  
Sodanige toelaag is aan inkomstebelasting onderhewig tensy die werknemer stawende bewyse kan 
lewer van lopende uitgawes aangegaan.   

3. Die Werkgewer bepaal op ’n individuele basis die maksimum toelaag wat betaal kan word. 
 

 
- o0o – 
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- Hoofstuk 13 -  

Voertuigbeleid 
 

1 GEBRUIK VAN KANTOORMOTORS 

1.1 Indien ’n voertuig(e) deur ’n diensgroep aangekoop word vir kantoorgebruik moet ’n reglement 
met gebruiksvoorwaardes aan die Sinodale Taakspan vir Finansies en Administrasie voorgelê word. 

2 GEBRUIK VAN PRIVAAT VOERTUIE VIR AMPTELIKE RITTE 

2.1 Die gebruik van privaat voertuie vir amptelike ritte word ontmoedig en tot die minimum beperk, 
behalwe in gevalle waar ’n reistoelaag betaal word. 

2.2 Slegs in gevalle waar geen voertuig van die betrokke diensgroep beskikbaar is nie en dringende ritte 
onderneem moet word, wat nie op ’n ander tydstip onderneem kan word nie, word die gebruik van 
privaat voertuie vir amptelike pligte toegelaat. 

2.3 Goedkeuring vir die gebruik van privaat voertuie vir amptelike ritte moet van die 
diensgroepkoördineerder verkry word alvorens vertrek word. Eisvorms moet volledig voltooi word 
en deur die diensgroepkoördineerder goedgekeur word.  Personeellede word teen amptelike 
kilometertarief vergoed vir die gebruik van privaat motors. 

3 MOTORHUUR 

3.1 Personeellede wat amptelike reise onderneem en vervoer benodig, mag alleen ’n motor huur 
indien die diensgroepkoördineerder dit goedkeur. 

3.2 Alle personeellede vra slegs met die billikste koste motors aan. 

3.3 Personeellede wat saam reis, probeer sover moontlik om slegs een motor te huur. 

3.4 Motors word vir die kortste moontlike periodes gehuur. 

3.5 Motors word vir amptelike ritte gebruik.  Privaat ritte moet tot die minimum beperk word. 

3.6 Slegs personeellede aan wie toestemming verleen is en wat as bestuurders vir die huurperiode 
genomineer is, mag die motors bestuur.  Hierdie personeellede aanvaar verantwoordelikheid vir 
die nakoming van die voorwaardes in die huurooreenkoms vervat. 

3.7 Die verantwoordelike personeellid is aanspreeklik vir alle verkeersoortredings gedurende die 
tydperk waarvoor ’n voertuig aan hom toegeken is. 

 
- o0o – 

  



Personeelbeleid 2021  Bladsy| 29 
 

 

- Hoofstuk 14 -  

Versekering 
 

1 ONGEVALLE VERSEKERING 

1.1 Die werkgewer betaal vir die versekering van personeellede volgens die vereistes van die Wet op 
Vergoeding vir Beroepsbeserings en -Siektes (Wet 130 van 1993, soos gewysig). 

1.2 Enige beserings of ongevalle aan diens moet onmiddellik nadat dit plaasgevind het, by die 
werkgewer aangemeld word.  Aanmelding moet skriftelik gedoen word met volle besonderhede 
van die ongeluk en beserings. 

1.3 Alle personeellede is onderworpe aan die veiligheidsvoorskrifte en standaarde wat deur die 
Werkgewer ooreenkomstig die bepalings van die Wet op Beroepsgesondheid en Veiligheid en 
Regulasies (Wet 85 van 1993, soos gewysig) neergelê word.  Versuim aan die kant van die 
personeellid om aan die genoemde wetgewing te voldoen, stel die Werkgewer vry van enige 
aanspreeklikheid en/of verantwoordelikheid ten opsigte van ongelukke, beserings of enige ander 
gebeurlikheid. 

2 WERKLOOSHEIDSVERSEKERING 

2.1 Lidmaatskap van die Werkloosheidsversekeringsfonds is verpligtend vir alle werknemers.  Die 
werkgewer subsidieer 50% van die maandelikse bydraes.  Die statutêre bydrae vorm nie deel van 
die werknemer se TKVI nie.  Die fonds word hoofsaaklik gebruik vir die betaling van die volgende 
voordele:  Werkloosheids-, siekte-, kraam- en aannemingsvoordele, asook betalings aan afhanklikes 
van oorlede bydraers. 

 
 

- Hoofstuk 15 -  

Verblyfkoste 
 

1 VERBLYF IN GASTEHUISE 

 Wanneer ’n personeellid weens amptelike pligte uithuisig is, word hy/sy ten opsigte van 
verblyfkoste vergoed. 

1.1 Personeellede ontvang vir elke dag wat hulle elders moet oorbly vergoeding teen werklike 
verblyfkoste in ’n gastehuis of vir privaat akkommodasie. 

1.2 Tariewe vir die maksimum koste vir gastehuis- en privaatverblyf word deur die Sinodale Taakspan 
vir Finansies en Administrasie bepaal. 

1.3 Verblyfreëlings moet vooraf deur die diensgroepkoördineerder goedgekeur word. 

1.4 Alle eise moet op die voorgeskrewe eisvorm en tesame met stawende dokumentasie (fakture en 
kwitansies) ingedien word. 

 

2 PRIVAAT VERBLYF 

2.1 ’n Daaglikse toelaag volgens amptelike tarief kan aan lede betaal word wat van privaat 
akkommodasie gebruik maak. 
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- Hoofstuk 16 -  

Opleiding en Ontwikkeling 
 

1 WOORDOMSKRYWINGS 

1.1 Opleiding 

1.1.1 Opleiding behels teoretiese en praktiese onderrig ten opsigte van kennis en vaardighede ten 
einde ŉ spesifieke taak te verrig.  Opleiding sluit eksterne, sowel as in-diens opleiding in. 

 
1.2 Ontwikkeling 

1.2.1 Ontwikkeling is die proses om individuele kapasiteit vir prestasie te verhoog deur teoretiese en 
praktiese onderrig, selfstudie en ander leergeleenthede. 

 
1.3 Organisasie-ontwikkeling 

1.3.1 Organisasie-ontwikkeling is die proses om die prestasie van die organisasie te verhoog deur 
organisasie-ontleding en die gepaste intervensies te ontwerp en te implementeer. 

2 OPLEIDINGSPROGRAMME 

2.1 Die Werkgewer is verbind tot ŉ deurlopende proses van organisasie-ontwikkeling en opleiding ten 
einde volgehoue organisasie verbetering en persoonlike ontwikkeling te verseker. 

2.2 Dit is verpligtend vir alle personeel om werksverwante, opleidings- en/of persoonlike 
ontwikkelingsprogramme wat deur die werkgewer gereël word, by te woon. 

2.3 Addisionele tyd benodig vir die bywoning van opleidings- en ontwikkelingsprogramme, sal nie as 
oortyd geag word nie. 

2.4 Die bywoning van opleiding tydens werkstyd, moet vooraf deur die diensgroepkoördineerder 
goedgekeur word. 

2.5 Dit is die werknemer se verantwoordelikheid om die bewys van suksesvolle voltooiing van 
opleidingsprogramme in te dien by sy/haar direkte hoof. 

 
- o0o – 
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- Hoofstuk 17 -  

Studiehulp 
 

1 STUDIEBEURSE 

1.1 Studiebeurse aan personeellede vir die betaling van registrasie- en kursusgeld, word op meriete 
deur die betrokke diensgroep in oorleg met die STD oorweeg.  Slegs studie wat direk met die 
personeellid se posinhoud verband hou en wat tot verhoogde prestasie kan lei, word oorweeg. 

1.2 Aansoeke om beurse moet skriftelik gedoen word.  Volledige besonderhede aangaande die kursus 
(inrigting, kwalifikasie behaal, normale termyn, beplande termyn, kurrikulum, koste, ens.) en 
motivering wat toon hoe dit die personeellid se werk sal bevorder, moet voorgelê word. 

1.3 Indien ’n personeellid ’n voorgenome studie suksesvol voltooi het, word die personeellid 
kontraktueel verbind om in diens van die Werkgewer te bly vir dieselfde periode as waarvoor die 
beurs toegestaan is.  By diensbeëindiging is die personeellid aanspreeklik om die pro-rata bedrag 
aan die Werkgewer te betaal. 

1.4 Indien ’n personeellid onsuksesvol sou wees vir ’n gedeelte van sy studieprogram moet sodanige 
studie op eie koste herhaal word alvorens voortsetting van studiehulp verleen sal word.  ’n 
Maksimum van 1,5 keer die voorgenome studietydperk sal toegestaan word.  In die geval van korter 
kursusse, word ‘n maksimum van een (1) addisionele jaar toegestaan. 

1.5 Waar beurse opgeskort word weens staking van studie of onvoltooide kursusse, moet die beurs ten 
volle terugbetaal word.  ’n Afbetalingsooreenkoms, teen prima rentekoers vanaf datum van 
opskorting kan deur die diensgroepkoördineerder goedgekeur word.  Die terugbetalingstermyn 
moet nie die periode oorskry waarvoor die beurs toegestaan is nie. 

2 STUDIELENINGS 

2.1 Lenings vir studieverwante koste (boeke, losies, toerusting, ens.) word op meriete deur die 
Werkgewer oorweeg.  Benewens koste wat met goedgekeurde studie verband hou en waarvoor ’n 
studiebeurs reeds toegeken is, word lenings vir navorsing, studie vir nie-kwalifikasiedoeleindes, 
boeke en toerusting oorweeg.  Slegs hulp vir projekte wat direk met die posbekleër se posinhoud 
verband hou en wat tot verhoogde prestasie kan lei, sal oorweeg word. 

2.2 Aansoeke moet skriftelik gedoen word.  Volledige besonderhede aangaande die beoogde uitgawes 
moet voorgelê word, tesame met ’n motivering van hoe dit die personeellid se werk sal bevorder. 

2.3 Aansoeke word op aanbeveling van die MHB-amptenaar deur die Saakgelastigde goedgekeur.  
Aansoeke van personeellede word deur die Sinodale Taakspan vir Diensverhoudinge bekragtig. 

2.4 Waar lenings toegestaan word, moet die personeellid dokumentêre bewys lewer dat die fondse 
aangewend is vir die doel waarvoor dit toegestaan is.  Die personeellid sluit ’n terug-
betalingsooreenkoms met die Werkgewer waarvolgens probeer word om die lening binne die 
kortste redelike tydperk terug te betaal.  Rente word gehef teen 50% van die primakoers. 
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- Hoofstuk 18 -  

Kantooreiendom 
 

1 Alle kantoor bates wat aan personeellede uitgereik word, word op ‘n inventaris aangeteken.  Die 
personeellid is verantwoordelik vir die sekuriteit en die korrekte gebruik daarvan. 

2 Die personeellid is verantwoordelik vir die vervanging of herstel van toerusting wat verlore raak of 
beskadig word deur nalatigheid of verkeerde gebruik. 

3 Aankope van toerusting word binne die goedgekeurde begroting gedoen.  Aankope word deur die 
diensgroepkoördineerder gemagtig. 

4 Geen kantoor eiendom mag van die perseel verwyder word nie, behalwe indien dit noodsaaklik is 
vir die uitvoering van amptelike pligte.  Die personeellid is verantwoordelik om voorsorg te tref vir 
die veilige bewaring en voorkoming van skade aan toerusting. 

5 Alle kantoor eiendom mag slegs vir amptelike doeleindes gebruik word.  Die 
diensgroepkoördineerder mag in uitsonderlike gevalle goedkeuring verleen dat toerusting vir ander 
amptelike doeleindes gebruik word. 
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- Hoofstuk 19 -  

Intellektuele Eiendom 
 

1 INTELLEKTUELE EIENDOMSREG 

1.1 Hierdie beleid handel oor die eienaarskap, verspreiding en kommersiële ontwikkeling van 
intellektuele eiendom wat deur personeel en ander betrokkenes by die Werkgewer ontwikkel is. 

2 DEFINISIES 

 Die term “intellektuele eiendom” verwys na die volgende kategorieë, naamlik: 

2.1 Industriële eiendom wat hoofsaaklik in innovasies, patente, handelsmerke, uitvindings, industriële 
ontwerpe en modelle setel. 

2.2 Outeursreg wat hoofsaaklik in geskrewe en ander vorms van inligting, musiekwerke, artistiese, 
fotografiese en oudiovisuele werke setel. 

2.3 Intellektuele eiendomsregte (IER) wat na die beginselregte van eienaarskap van intellektuele 
eiendom verwys.  Intellektuele eiendomsregte spruit voort uit wetgewing aangaande patente, 
outeursregte en handelsmerke. 

3 VERSKEIE VORME VAN INTELLEKTUELE EIENDOM 

 Die volgende vorme van intellektuele eiendomsregte word algemeen erken: 

3.1 Patente (Wet op Patente No 57 van 1978). 

3.2 Modelle / ontwerpe (Wet op Modelle No 195 van 1993), waaronder onderskei word tussen: 

• estetiese ontwerpe wat oor die visuele aspekte van die ontwerp handel; 

• funksionele ontwerpe wat oor die funksionele werking van die ontwerp handel. 

3.3 Outeursreg (Wet op Outeursreg No 198 van 1978) ten opsigte van onder andere:  boeke, artikels, 
leesmateriaal (notas), musiekwerke (komposisies), kunswerke, gepubliseerde uitgawes, 
databasisse, rekenaarprogrammatuur, video’s, CD’s, rolprente en skyfiereekse, klankopnames, 
stroombaan en geïntegreerde stroombaan (IS) uitlegte, uitsendings (“broadcasts”), program-
draende seine (elektroniese inligtingsdraers).  

3.4 Vertroulike inligting, insluitende handelsgeheime soos formules, vervaardigingsprosesse, 
handelsmetodes, ens. 

3.5 Handelsmerke en -name (Wet op Handelsmerke No 194 van 1993): insluitende logo’s, slagspreuke 
of ontwerpe. 

3.6 Volgens die Wet op die Bevordering en Handhawing van Mededinging No 96 van 1979 en die Wet 
op Nagemaakte Goedere No 37 van 1997, bestaan daar duidelike bepalings ten opsigte van onbillike 
mededinging en nabootsing.  Laasgenoemde verwys spesifiek na goedere wat voorgee om identies 
of soortgelyk van dié van ’n mededinger te wees. 

4 SPESIFIEKE BEPALINGS TEN OPSIGTE VAN OUTEURSREG 

4.1 Die eienaarskap van alle outeursregte van personeel van die werkgewer wat in die normale gang 
en bestek van hul werk tot stand gekom het, setel in die werkgewer. 

4.2 Die werkgewer sou in bepaalde gevalle kon besluit om eienaarskap van die outeursregte aan die 
skepper(s) van die werk(e) oor te dra. 

4.3 Alle intellektuele eiendom (literêre-, musiek- of artistieke werke, opnames, films, programme, 
uitsendings, rekenaarprogramme, ensovoorts waarop die Werkgewer in gevolge die Wet op 
Outeursreg aanspraak maak, moet soos volg geïdentifiseer word: 

Kopiereg © 20## NG Kerk in SA –  Alle Regte Voorbehou 
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4.4 Die datum (20##) in die verklaring is die jaartal waarin die werk die eerste keer gepubliseer is. 

4.5 Die werkgewer maak aanspraak op alle outeursregte wanneer personeel outeursregwerke 
produseer as deel van ’n projek of program vir gebruik in die uitvoering van hul funksies, insluitende 
alle programme en materiaal. 

5 PERSONEEL 

 Alle personeel in diens van die werkgewer onderneem in hul dienskontrakte as deel van hul 
diensvoorwaardes om enige intellektuele eiendomsreg voortspruitend uit hul normale 
diensverhouding aan die werkgewer oor te dra.  Die reg van die werkgewer op sodanige eiendom 
spruit onder andere uit die Wet op Patente en die Wet op Outeursreg.  Beide hierdie wette beskerm 
die werkgewer sowel as die werknemer. 

 Die eienaarskap van alle patente wat ’n personeellid mag registreer en wat verband hou met die 
diens/werk wat die persoon gelewer het binne een kalenderjaar nadat hy die diens van die 
werkgewer verlaat het, sal geag word as voortspruitend te wees uit sy diensbestek aan die 
werkgewer en veld van spesialisasie en setel in die werkgewer, tot die teendeel bewys word. 

 Die volgende uitsonderings word egter gemaak op die bepalings wat in die Wet voorkom: 

5.1 Vaste Termyn Werknemers 

5.1.1 Tydelike werknemers is aan dieselfde voorwaardes onderhewig as in die geval van permanente 
werknemers wat die oordra van intellektuele eiendomsreg aan die werkgewer aanbetref.  Die 
eienaarskap van intellektuele eiendom van alle uitvindings sowel as die outeursreg van alle 
werke wat in die normale gang en bestek van die uitvoering van die kontrak gemaak of geskep 
word, setel by die werkgewer.  Daar word van tydelike werknemers verwag om ’n 
bekendmakingsvorm te voltooi vir enige uitvinding wat in die loop van hul werk uitgevind word.  
Dit sluit die bekendmaking van outeursregwerke soos rekenaarprogrammatuur in, wat 
ontwikkel is. 

 
5.2 Besoekers/Navorsers 

5.2.1 Besoekers en navorsers wat nie vaste werknemers is nie, moet vooraf ’n vertroulikheids-
onderneming onderteken ten opsigte van alle vertroulike inligting waarvan hulle tydens hul 
besoek aan die werkgewer bewus word.  Indien sodanige besoekers of navorsers tydens hul 
kontak met die werkgewer betrokke raak by enige projek van die werkgewer wat kommersieel 
aanwendbare intellektuele eiendom tot gevolg het, moet sodanige eiendomsreg aan die 
werkgewer oorgedra word.   Die werkgewer maak slegs aanspraak op intellektuele eiendom van 
besoekers of navorsers wat tydens die duur van hul besoek of kontak met die werkgewer tot 
stand gebring is.  Daar moet vooraf skriftelik ooreengekom word tot enige ander verdeling van 
sodanige intellektuele eiendomsregte.  As teenprestasie onderneem die werkgewer om 
besoekers en navorsers ten opsigte van inkomste verdien uit intellektuele eiendomsregte te 
vergoed op dieselfde basis as wat van toepassing is op ’n permanente werknemer. 

6 ONTGINNING VAN INTELLEKTUELE EIENDOM 

6.1 Identifisering van Intellektuele Eiendom 

6.1.1 Dit is alle hoofde se verantwoordelikheid om in samewerking met hulle personeel, intellektuele 
eiendom wat binne die werkskonteks ontstaan, te identifiseer met die oog op die ontginning 
daarvan.  Dit word gedoen deur gereelde opnames, jaarverslae of deur bekendmaking deur 
personeel.  Die werkgewer onderneem om die volgende dienste te verskaf en ondersoeke uit te 
voer ten opsigte van uitvindings deur personeel: 

• ’n ondersoek na die oorspronklikheid of uniekheid daarvan; 

• ’n beraming te maak van die kommersiële potensiaal daarvan; 

• ’n markondersoek, ’n sakeplan, ontginningsroetes (hetsy deur lisensiëring, verkoop van 
die regte, of deur die stigting van afwentel-maatskappye), bronne van finansiering, die 
verkryging van vennote, kopers, beskerming en monitering en deurlopende 
ondersteuning van die patent na oordrag; 
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• die ontginningsmoontlikhede te ondersoek en 

• die voorlopige en finale patentering te onderneem. 

6.1.2 Indien die werkgewer sou besluit om nie voort te gaan met die ontginning en ontwikkeling van 
’n uitvinding of ander nuwe idee binne twaalf (12) maande van bekendmaking nie, kan die 
werkgewer volgens diskresie die eienaarskap van die intellektuele eiendom aan die uitvinder(s) 
teruggee. 

 
6.2 Bekendmaking van Intellektuele Eiendom 

6.2.1 Die verpligte identifisering en bekendmaking (“disclosure”) aan die werkgewer moet so gou as 
moontlik geskied nadat ’n nuwe en potensieel bruikbare produk of proses gekonseptueer is, of 
wanneer ’n ongewone, onverwagte of nie-klaarblyklike navorsingsresultaat, wat oor die 
potensiaal beskik om kommersieel of andersins aangewend te kan word, verkry is. 

6.2.2 Na bekendmaking sal ’n analise van die uitvinding uitgevoer word en ’n evaluasie gemaak word 
van die oorspronklikheid (uniekheid) daarvan, ’n voorlopige beraming gemaak word van die 
ontginbaarheid en lewensvatbaarheid van die produk of proses ten einde te besluit of deur die 
werkgewer voortgegaan sal word met die beskerming van die intellektuele eiendomsregte. 

 
6.3 Rekenaarprogrammatuur 

6.3.1 Beide patentering en outeursreg-beskerming is op rekenaarprogrammatuur van toepassing. 

6.3.2 Dit is veral die tydelike werknemer wat omsigtig te werk moet gaan met die programmatuur wat 
tydens sy dienstydperk ontwikkel word.  Tydelike werkers word uitdruklik verbied om enige 
materiaal, hetsy skriftelik, op rekenaarskyf of in enige ander formaat wat na ’n herkenbare vorm 
herleibaar is, te verwyder of saam met hom te neem na die verstryking van sy dienstydperk, 
tensy sodanige gebruik vir persoonlike doeleindes alleenlik is en deur die werkgewer gemagtig 
is. 

 
6.4 Dispuuthantering 

6.4.1 Dispute wat ingevolge intellektuele eiendomsreg ontstaan, moet deur middel van arbitrasie 
besleg word.  Die rede vir geskilbeslegting deur middel van arbitrasie is eerstens om vir alle 
partye die geleentheid te gee om oor verskille te onderhandel en sodoende regskostes te 
verhoed en tweedens om die beeld van die werkgewer te alle tye te beskerm. 

 
 

- Hoofstuk 20 -  

Gemeenskapsbetrokkenheid 
 

1 DEELNAME 

1.1 Dit staan personeellede vry om in die gemeenskap betrokke te raak.  Sodanige betrokkenheid mag 
egter nie die Werkgewer se beeld skade berokken nie. 

1.2 Deelname mag nie nadelig op die personeellede se pligte inwerk nie, en ook nie gedurende werktyd 
beoefen word nie. 

2 POLITIEK 

2.1 Deelname aan partypolitiek moet sodanig bedryf word dat dit nie met die personeellid se pos in 
verband gebring word of nadelig op die beeld van die Werkgewer inwerk nie. 

 
- o0o – 
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- Hoofstuk 21 -  

Algemene Gedrag 
 

1 KLEREDRAG 

1.1 Daar word van personeellede verwag om gedurende kantoorure netjies, smaakvol en prakties geklee 
te wees soos gangbaar van professionele kantoorpersoneel verwag word, tensy werksomstandighede 
dit anders vereis.  Geen slenterdrag word toegelaat nie. 

2 KOLLEKTES EN LITERATUUR 

2.1 ’n Personeellid mag nie sonder vooraf skriftelike toestemming van die werkgewer op die perseel 
van die Werkgewer kollekte doen, fondse of donasies insamel, enige nie-verwante literatuur 
versprei of op kennisgewingborde plaas nie of enige artikel verkoop of geld leen en uitleen nie. 

3 PERSOONLIKE POSSTUKKE 

3.1 Die Werkgewer se adres mag nie gebruik word vir die aflewering van persoonlike posstukke nie. 

4 PRIVAAT WERK 

4.1 Geen werknemer mag enige privaat werk teen vergoeding gedurende en/of na-ure verrig nie, tensy 
skriftelike goedkeuring deur die Sinodale Taakspan vir Diensverhoudinge verleen is.  Indien dit 
vasgestel word dat ŉ werknemer privaat werk sonder toestemming verrig, kan dissiplinêre stappe 
teen die werknemer geneem word. 

5 VUURWAPENS EN GEVAARLIKE VOORWERPE 

5.1 Geen personeellid mag vuurwapens of enige ander gevaarlike voorwerpe dra of op die perseel bring 
sonder vooraf toestemming nie. 

5.2 Indien ’n personeellid enige vuurwapens of gevaarlike voorwerpe in sy besit het, moet hy dit 
verklaar en met Bestuur ŉ reëling tref vir veilige bewaring. 

6 SLUIT VAN KANTOORFASILITEITE 

6.1 Aan die einde van ŉ werksdag moet die laaste persoon wat die kantoor verlaat, die ligte afskakel 
en die kantoordeur sluit. 

6.2 Daar word van alle personeel verwag om aan die einde van ŉ werksdag hul rekenaars af te skakel, 
asook alle kantoortoerusting waarvoor hulle verantwoordelik is. 

7 HANDELSBEPERKING 

7.1 By die verstryking van ’n werknemer se dienskontrak, moet die werknemer alle dokumentasie en 
ander eiendom van die Werkgewer wat op daardie stadium in die werknemer se besit is, aan die 
werkgewer oorhandig. Die werknemer mag geen fotostate van die dokumentasie bekom of maak 
nie, hetsy vir die belang of tot die belang van enige ander persoon nie. 

8 ROOKBELEID 

8.1 Alle Werkgewer eiendom word as rookvrye geboue beskou, ooreenkomstig die bepalings van die 
Rookwet (no 21775 van 24 November 2002). 

8.2 Daar mag slegs buite die gebou gerook word. 

8.3 Rokers word versoek om hul werkstyd produktief te gebruik.  Etenstye behoort sover moontlik vir 
rookbreuke gereserveer te word. 

8.4 Indien werknemers nie die rookbeleid nakom nie, kan dissiplinêre stappe teen hulle geneem word. 
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9 KANTOORTOERUSTING 

9.1 Telefoon en drukfasiliteite (drukkers, kopieerders, skandeerders) is vir amptelike gebruik bedoel. 

9.2 Slegs dringende, privaat oproepe mag gemaak word. 

9.3 Die ontvang van privaat telefoon- en selfoonoproepe gedurende werksure moet tot die minimum 
beperk word. 

9.4 Die koste van privaat oproepe en drukwerk (fotostate of drukwerk) moet deur die personeellid self 
betaal word. 

10 VERTROULIKHEID 

10.1 Alle inligting word as vertroulik beskou en mag nie met persone buite die personeel bespreek word 
nie.  Veral finansiële en strategiese inligting word as uiters sensitief beskou. 

10.2 Onderhoude met buite instansies en persverklarings word slegs deur diensgroepkoördineerders 
hanteer. 

11 HERWINNING VAN SKADE 

11.1 Indien ’n personeellid deur nalatigheid of kwaadwilligheid die belange of werksaamheid van die 
Werkgewer skade berokken het, stem die personeellid in hierdie verband toe dat sodanige 
skadevergoeding van sy salaris afgetrek kan word nadat voldoen is aan die vereistes van Artikel 34 
van die Wet op Basiese Diensvoorwaardes. 

12 VOORDEEL VIR EIE GEWIN 

12.1 ’n Personeellid mag nie tydens sy diensperiode of daarna enige voordeel vir eie gewin in die vorm 
van kommissie, gelde, geskenke in enige vorm sonder toestemming van die Werkgewer aanvaar 
nie. 

 
- o0o – 
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- Hoofstuk 22 -  

Wedersydse Pligte en Regte 
 

1 PLIGTE VAN PERSONEELLEDE 

1.1 Daar word van elke personeellid verwag om te alle tye ’n bevredigende werkstandaard te handhaaf 
in die uitvoering van sy pligte, asook om redelike ander opdragte wat aan hom opgedra word uit te 
voer. 

1.2 Die personeellid onderneem dat hy op versoek van die Werkgewer daardie ure sal werk wat volgens 
spesifieke omstandighede van die werksaamheid van die Werkgewer nodig is en wat buite die 
normale werksure mag wees. 

1.3 Die personeellid onderneem verder om: 

• sonder versuim en voor sy normale tyd waarop hy begin werk die Werkgewer in kennis te 
stel wanneer hy nie kan aanmeld nie. 

• te alle tye ordelik op te tree. 

• eiendom van die Werkgewer met sorg en respek te hanteer en dit nie vir enige ongemagtigde 
voordeel aan te wend nie. 

• alle ander mense se eiendom met respek te hanteer. 

• nie andere te viktimiseer of intimideer nie. 

• om die reëls vir die ordelike bestuur en bedryf van die betrokke werksaamheid soos van tyd 
tot tyd deur die Werkgewer bepaal na te kom.  Hierdie reëls hoef nie skriftelik te wees nie, 
maar sluit gebruike en reëls in waarvan die personeellid mondelings deur die Werkgewer in 
kennis gestel word. 

• om die telefoon-, faks- en fotostaatdienste vir amptelike doeleindes te gebruik. 

• om te alle tye gedurende kantoorure netjies, prakties en smaakvol geklee te wees. 

2 PLIGTE VAN DIE WERKGEWER 

2.1 Benewens die riglyne uit die gemene reg, verleen die Suid-Afrikaanse arbeidswette ’n uitgebreide 
raamwerk wat die regte van werkgewers en werknemers uitspel.  Veral regte verleen in terme van 
die Wet  op Arbeidsverhoudinge en Wet op Basiese Diensvoorwaardes moet deeglik verreken word. 

2.1.1 Toelaat om te werk 

 Die Werkgewer moet die personeellid in die werkplek ontvang en moet hom/haar vergoed vir 
dienste gelewer.  Dit is egter die NG Kerk in SA se reg om oor die aanstelling te besluit. 

2.1.2 Vergoeding 

 Die personeellid het die reg op vergoeding volgens die ooreengekome tariewe. 

2.1.3 Veiligheid 

 Die personeellid het die reg op veiligheid en gesonde werksomgewing. 

2.1.4 Respek 

 Personeellede het die reg op menswaardige behandeling en respek. 
 

- o0o – 
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- Hoofstuk 23 -  

Dissiplinêre Kode en Prosedure 
 

1 DOEL 

1.1 Ter wille van goeie orde het die Werkgewer, soos elke werkgewer, diensvoorwaardes wat deur sy 
werknemers nagekom moet word.  Hierdie voorwaardes is gemik op die veiligheid en welsyn van 
die individue, op die individue se reg om billik en konsekwent behandel te word en op die 
suksesvolle bereiking van die Werkgewer se doelwitte. 

1.2 Alle personeellede van die Werkgewer is aan diensvoorwaardes onderworpe.  Die voorwaardes 
mag egter vanweë andersoortige werkinhoud by verskillende postegroepe verskil, net soos die 
implikasie van dieselfde oortreding by verskillende postegroepe meer of minder ernstig kan wees. 

1.3 Dit is die Bestuur se prerogatief om dissipline te handhaaf, om diegene wat die diensvoorwaardes 
nie nakom nie, te vermaan, en (indien nodig) dissiplinêre optrede toe te pas. 

1.4 In alle gevalle van dissiplinêre optrede het die personeellid die reg op verteenwoordiging.  Sodanige 
verteenwoordiger moet egter ’n amptenaar van die organisasie wees. 

2 OORTREDINGS WAT AAN DISSIPLINêRE GESAG ONDERHEWIG IS 

 Hieronder tel onder andere: 

2.1 Nie-nakoming van kantoor-/werksure sonder vooraf goedkeuring, afwesigheid sonder verlof of ’n 
geldige rede en ’n geskiedenis van periodieke afwesigheid oor kort periodes. 

2.2 Versuim om billike werkopdragte uit te voer of doelbewuste ontduiking of verwaarlosing van pligte 
of verantwoordelikhede. 

2.3 Pligsversuim, growwe nalatigheid, nie-nakoming van minimum posvereistes of onbekwaamheid 
van ’n ernstige graad. 

2.4 Bekendmaking van vertroulike organisasie-inligting of ongematigde verklarings aan buitestaanders. 

2.5 Onbekwaamheid vir diens vanweë die gebruik van alkoholiese drank of dwelmmiddels. 

2.6 Beskadiging of ongemagtigde gebruik/besit van die organisasie se eiendom/toerusting. 

2.7 Oortreding van veiligheid-/sekerheidsregulasies. 

2.8 Aanranding met die doel om te beseer, viktimisasie van enige aard of die gebruik van onwelvoeglike 
taal. 

2.9 Die verstrek van vals inligting, doelbewuste verswyging van inligting, vervalsing, bedrog en diefstal 
óf skuldigbevinding aan ’n kriminele oortreding, binne of buite werkverband gepleeg, indien die 
aard van die oortreding so is dat dit vir die organisasie ’n risiko inhou om die personeellid in sy diens 
aan te hou. 

2.10 Enige oortreding, anders as hierbo genoem, wat direk of indirek ’n negatiewe invloed op die werk, 
werkafdeling of organisasie kan hê. 

2.11 Die organisasie kan hierdie lys van oortredings na goeddunke aanpas, inkort of uitbrei.  Aanvullend 
tot hierdie lys kan elke werkeenheid ook sy eie interne reëls en regulasies hê waarby die 
personeellede hul moet hou. 

2.12 Dit staan enige personeellid vry om onsekerheid/onduidelikheid oor wat moontlik ’n oortreding 
mag wees by sy/haar diensgroepkoördineerder of die MHB-amptenaar op te klaar. 
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3 DISSIPLINÊRE PROSES 

3.1 Die riglyne soos vervat in Bylae 8 van die Wet op Arbeidsverhoudinge (Wet 66 van 1995) dien as 
praktykriglyn vir alle dissiplinêre ondersoeke. 

3.2 Daar moet ten alle tye verseker word dat aan die volgende vereistes voldoen word: 

• Skriftelike kennisgewing van ondersoek met duidelike beskrywing van die beweerde 
oortreding. 

• Die geleentheid om tydens die ondersoek sy/haar saak te stel, getuienis in te bring en om 
vrae te vra aan getuies van die Werkgewer. 

• Die reg op verteenwoordiging. 

• Skriftelike kennisgewing van die uitkoms van die ondersoek. 

• Die reg tot appèl. 

4 DISSIPLINÊRE OPTREDE 

4.1 Verbreking van enige organisasiereël, insluitend ’n werkeenheid se interne reëls en regulasies, is 
aan dissiplinêre optrede onderhewig.  Dit is die Bestuur se plig om oor die aard van die optrede te 
besluit.  Optrede sal gebaseer word op die aard, frekwensie en/of gevolge van die oortreding.  Die 
feite van die saak en die erns van die oortreding bepaal dus die optrede. 

4.2 Daar is vyf optredes.  Afhangende van die Bestuur se besluit, kan enige van die volgende geld: 

4.2.1 Berading/Vermaning (In die geval van onkunde, iets wat die begin van ’n oortreding kan wees 
en nog nie ’n formele waarskuwing regverdig nie.) 

• Tydens ’n informele gesprek wys die PSD, of bestuurder of die MHB-amptenaar óf die 
diensgroepkoördineerder die personeellid op die gevaar/ implikasie van sy/haar optrede 
en word die reël of standaard weer bevestig. 

• Geen inskrywing kom in die personeellêer nie. 

4.2.2 Formele mondelinge waarskuwing (Normaalweg vir ’n eerste oortreding wat nie ’n geskrewe 
waarskuwing of diensbeëindiging regverdig nie.) 

• Tydens ’n dissiplinêre onderhoud wys die diensgroepkoördineerder of die MHB-
amptenaar op die oortreding, verkry ’n verklaring van die personeellid en waarsku teen 
die gevolge van ’n verdere oortreding. 

• ’n Afskrif van die waarskuwingsbrief asook alle ander dokumentasie wat op die 
aangeleentheid betrekking het word aan die MHB-amptenaar besorg om dit in die 
personeellid se personeellêer te liasseer. 

• Die waarskuwing geld vir ses (6) maande. 

4.2.3 Geskrewe waarskuwing (Vir ernstiger oortredings waar ’n blote mondelinge waarskuwing 
onvanpas is en/of vir ’n tweede oortreding na ’n formele mondelinge waarskuwing.) 

• Na ’n dissiplinêre onderhoud kry die personeellid ’n geskrewe waarskuwing (wat die aard 
van die oortreding en die implikasie van ’n volgende oortreding vermeld), deur die diens-
groepkoördineerder of die MHB-amptenaar onderteken. 

• ’n Afskrif van die waarskuwingsbrief asook alle ander dokumentasie wat op die 
aangeleentheid betrekking het word aan die MHB-amptenaar besorg om dit in die 
personeellid se personeellêer te liasseer. 

• Die waarskuwing geld vir nege (9) maande. 

4.2.4 Geskrewe finale waarskuwing (Vir ernstige oortredings wat nie onmiddellike ontslag regverdig 
nie en/of vir ’n oortreding binne ses maande na ’n eerste geskrewe waarskuwing.) 

• Na ’n dissiplinêre ondersoek kry die personeellid ’n geskrewe finale waarskuwing (wat die 
aard van die oortreding en die implikasie van ’n volgende oortreding vermeld), deur die 
diensgroepkoördineerder of die MHB-amptenaar onderteken. 

• ’n Afskrif van die waarskuwingsbrief asook alle ander dokumentasie wat op die 
aangeleentheid betrekking het word aan die MHB-amptenaar besorg om dit in die 
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personeellid se personeellêer te liasseer. 

• Die waarskuwing geld vir twaalf (12) maande. 

4.2.5 Diensbeëindiging (Vir ’n ernstige oortreding wat summiere ontslag regverdig en/of ’n oortreding 
binne ses maande na ’n geskrewe finale waarskuwing.) 

 Afhangende van die aard en erns van die oortreding kan ’n personeellid se diens, na ’n 
dissiplinêre ondersoek, beëindig word deur: 

• summiere ontslag, dit wil sê sonder ’n kennisgewingsperiode, of 

• ’n kennisgewingsperiode kragtens die aanstellingsvoorwaardes.  Die personeellid kan ook 
beveel word om hom/haar nie weer vir diens aan te meld nie. 

• Ontslag word gemagtig deur die diensgroepkoördineerder na oorleg met die MHB-
amptenaar. 

• PSD’s word in terme van die prosedures soos in Kerkorde uiteengesit hanteer. 

4.2.6 Appèl 

 Die personeellid kan in enige stadium van die dissiplinêre prosedure soos volg appelleer: 

• Binne vyf (5) werksdae na ontvangs van ’n waarskuwing of kennisgewing van 
diensbeëindiging word ’n appèl skriftelik gerig aan die diensgroepkoördineerder. 

• Die persoon by wie die appèl aanhangig gemaak is, reël binne tien (10) werksdae na 
ontvangs van die appèl, ’n ondersoek waar die appellant sy saak aan die 
diensgroepkoördineerder stel.  Laasgenoemde kan deur ’n verteenwoordiger van sy 
keuse, mits dit ’n personeellid is, bygestaan word. 

• Na die ondersoek kan die diensgroepkoördineerder wat die appèl hanteer die appellant 
vryspreek, die vroeëre besluit handhaaf of die optrede verlig.  Hy notuleer die besluit op 
die skriftelike appèl en besorg dit aan die MHB-amptenaar.  Hiermee word die saak wat 
die organisasie betref, afgehandel. 

• Die sanksie waarop daar na ’n ondersoek besluit is, tree onmiddellik in werking en word 
nie uitgestel in afwagting van ’n moontlike appèl nie. 

• Indien die personeellid se appèl slaag word die sanksie so ver prakties moontlik 
terugwerkend opgehef of, indien van toepassing, deur ’n toepasliker sanksie vervang. 

5 BEVOEGDHEID VAN BESTUURDERS 

5.1 Die organisasiestruktuur maak voorsiening vir ’n operasionele vlak, ’n bestuursvlak (PSD’s en 
bestuurders) en senior bestuur (diensgroepkoördineerders).  ’n Oorkoepelende verantwoordelik-
heid word deur die verantwoordelike diensgroep uitgeoefen. 

5.2 Ten opsigte van die genoemde dissiplinêre prosedure is die diensgroepkoördineerders 
verantwoordelik vir die toepassing van gesag met die verantwoordelike diensgroep as finale gesag 
ten opsigte van appèl en die magtiging van ontslag.  Waar daar dissiplinêre optrede teen ’n 
diensgroepkoördineerder ingestel word, word dissipline deur die voorsitter van die diensgroep 
toegepas met die finale gesag (appèl en ontslag) gesetel in die verantwoordelike diensgroep of ’n 
ad-hoc komitee wat benoem is om die aangeleentheid te hanteer. 

6 BEVOEGDHEID VAN DIE SINODALE TAAKSPAN VIR DIENSVERHOUDINGE EN BESTUURDER 
VERANTWOORDELIK VIR MENSLIKEHULPBRON-BESTUUR 

6.1 Die toepassing van dissipline is in die eerste instansie ’n funksie van lynbestuur.  Die MHB-
amptenaar moet egter beskikbaar wees om lynbestuur en personeellede te eniger tyd te adviseer 
rakende die omvang en erns van oortredings, die toepaslike dissiplinêre stappe asook enige 
implikasies van voorgestelde dissiplinêre stappe op arbeidsbetrekkinge oor die algemeen.  Hy moet, 
deur middel van besprekings met die lynbestuurder wat die dissiplinêre ondersoek waarneem, 
sowel as deur deelname aan ondersoeke, verseker dat dissiplinêre stappe en prosedures 
konsekwent in alle diensgroepe en ooreenkomstig hierdie Kode toegepas word. 
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6.2 Die MHB-amptenaar moet beskikbaar wees om personeellede en lynbestuur met alle dissiplinêre 
sake by te staan en raad te gee. 

6.3 Die MHB-amptenaar is verder verantwoordelik vir die volgende: 

6.3.1 Versekering dat alle dokumentasie rakende die oortreding voltooi is deur lynbestuur en dat die 
oortreding behoorlik omskryf is; 

6.3.2 Versekering dat die beweerde oortreder bewus is van die klag teen hom/haar (skriftelike 
kennisgewing); 

6.3.3 Onderhoudvoering met en afneem van verklarings van die betrokke personeellid en die getuies.  
Verklarings moet teruggelees word aan die betrokke individue, en vervolgens as korrek verklaar 
en onderteken word (uitgesonderd kriminele oortredings); 

6.3.4 Ondersoek na die huislike omstandighede van die beweerde oortreder wanneer dit nodig geag 
word, inisieer, byvoorbeeld wanneer ’n huislike krisis genoem word as rede vir afwesigheid of 
as ’n pleidooi ter versagting; 

6.3.5 Versekering dat alle feite versamel, gerangskik en aangebied word sonder partydigheid; 

6.3.6 Advisering van alle betrokkenes aangaande hul funksies en regte; 

6.3.7 Indien die MHB-amptenaar nie saamstem met die besluit van die PSD of bestuurder nie, kan hy 
die aangeleentheid na die diensgroepkoördineerder verwys. 

7 DIE ROL VAN ADVISERENDE MEDEWERKERS 

7.1 Enige personeellid teen wie formele dissiplinêre stappe oorweeg word, mag op sy/haar versoek 
tydens die ondersoek of enige daaropvolgende ondersoeke deur ’n personeellid vanuit die 
diensgroep wat ressorteer onder die betrokke diensgroepkoördineerder, vergesel word.  Hierdie 
personeellid staan bekend as ’n adviserende medewerker.  Waar ’n personeellid appèl aangeteken 
het teen ’n besluit dat hy/sy ontslaan word, mag die lid ook deur die adviserende medewerker 
vergesel word. 

7.2 Die adviserende medewerker mag die beweerde oortreder van hulp wees in die aanbieding en 
motivering van sy taak behoudens vooraf toestemming van die diensgroepkoördineerder.  Die 
medewerker sal verder aan die einde van die ondersoek en voordat ’n finale besluit geneem word, 
om kommentaar gevra word. 

7.3 Sou die adviserende medewerker se kommentaar na die mening van die diensgroepkoördineerder 
van so ’n aard wees dat dit heroorweging van sekere aspekte van die saak of verdere ondersoek 
regverdig, moet tyd daarvoor toegelaat word en indien nodig moet die ondersoek voorlopig 
verdaag word. 

7.4 By alle gevalle waar ’n personeellid versoek dat bogenoemde adviserende medewerker 
teenwoordig moet wees, mag die diensgroepkoördineerder wat die saak hanteer, die MHB-
amptenaar betrokke maak. 

8 RIGLYN VIR DIE TOEPASSING VAN DISSIPLINE 

8.1 Die volgende voorbeelde van oortredings en voorgestelde sanksies dien as algemene riglyne.  Dit 
is nie bedoel om volledig of noodwendig voldoende te wees nie. 

OORTREDING VOORGESTELDE SANKSIE 

• Nie-nakoming van kantoorure 

• Nie-nakoming van minimum posvereistes 

• Oortreding van veiligheids-/sekerheidsregulasies 

• Onaanvaarbare persoonlike voorkoms 

 

• Eerste oortreding 

• Tweede oortreding 

• Derde oortreding 

• Daarna 

• Mondelinge waarskuwing 

• Geskrewe waarskuwing 

• Finale waarskuwing 

• Skorsing/diensbeëindiging 
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OORTREDING VOORGESTELDE SANKSIE 

• Versuim om billike opdragte uit te voer 

• Pligsversuim 

• ’n Geskiedenis van periodieke afwesigheid oor 
kort periodes 

• Gebruik van onwelvoeglike taal 

 

• Eerste oortreding 

• Tweede oortreding 

• Daarna 

• Geskrewe waarskuwing 

• Finale waarskuwing 

• Skorsing/diensbeëindiging 

• Afwesigheid sonder verlof 

• Ongemagtigde gebruik/besit van organisasie se 
toerusting/eiendom 

• Beskadiging van organisasie eiendom 

• Doelbewuste ontduiking/verwaarlosing van 
pligte/verantwoordelikhede 

• Onbekwaam vir werk vanweë gebruik van 
alkohol/dwelmmiddels 

• Intimidasie 

• Ongemagtigde verklarings aan buitestaanders 
oor organisasie aangeleenthede 

• Onbekwaamheid van ’n ernstige graad 

• Growwe nalatigheid 

• Bekendmaking van vertroulike organisasie 
inligting aan buitestaanders 

• Viktimisasie 

 

• Eerste oortreding 

• Daarna 

• Geskrewe finale waarskuwing 

• Skorsing/diensbeëindiging 

• Vervalsing, diefstal, bedrog 

• Aanranding op ’n organisasie perseel met doel 
om te beseer 

• Dros (elfde werkdag van afwesigheid sonder 
verlof) 

• Blatante weiering om billike opdragte van 
hoofde uit te voer 

• Vals inligting op aansoekvorm verstrek of 
inligting doelbewus verswyg 

• Skuldigbevinding aan kriminele oortreding binne 
of buite werkverband 

• Enige gronde wat gemeenregtelik as gronde vir 
summiere ontslag erken word 

 

• Eerste oortreding • Summiere ontslag 

 
- o0o – 
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- Hoofstuk 24 -  

Griewe Prosedure 
 

1 DOEL 

1.1 Die Werkgewer streef daarna dat sy personeel toegewyd, gelukkig en tevrede sal wees.  Daarom 
word openhartigheid aangemoedig, ook oor sake wat die personeel mag hinder. 

1.2 Omdat ’n grief die werker verhinder om optimaal te presteer en dit personeelverhoudinge nadelig 
beïnvloed, is dit belangrik dat enige grief die Bestuur se tydige aandag geniet. 

1.3 ’n Grieweprosedure skep formele kanale waarlangs die personeel probleme onder die Bestuur se 
aandag bring.  Dit verseker ook ’n eenvormige werkswyse in die organisasie. 

2 DEFINISIE VAN ’N GRIEF 

2.1 ’n Grief is enige beswaar, klag of gevoel van veronregting wat uit die werksomstandighede, 
diensvoorwaardes of werkbetrekkinge spruit, ernstig genoeg om die aandag van die Bestuur te 
regverdig.  Dit sluit egter alle griewe ten opsigte van dissiplinêre optredes uit. 

2.2 ’n Grief hou dus met die werk verband en kan ontstaan vanweë: 

• persoonlike of individuele probleme wat uit die werk self of 

• die fisieke werkomgewing spruit (vergoeding, diensvoorwaardes, toesighouding, fasiliteite 
en dies meer); 

• die toepassing van werkooreenkomste (bv. verdeling van werk, teikendatums, ens.)  en 

• onbillike arbeidspraktyke (foutiewe ontslag, viktimisasie). 

3 BELEID MET BETREKKING TOT HANTERING VAN GRIEWE 

3.1 Dit is die beleid dat alle personeellede die reg het om: 

• enige ontevredenheid of gevoel van veronregting in verband met hul werksituasie onder die 
aandag van die diensgroepkoördineerder te bring; 

• te appelleer teen besluite oor ’n grief; 

• vergesel te word van ’n medewerker van hul eie keuse wanneer ’n grief gelug word of teen 
’n besluit geappelleer word en 

• griewe voor te lê sonder enige benadeling hoegenaamd ten opsigte van hul diensvoor-
waardes. 

3.2 Dit is ook beleid dat griewe binne die tydsduur bepaal in die prosedure bygelê moet word, maar 
waar dit nie moontlik is nie, dat die betrokkenes tot ’n verlenging van die tydperk kan ooreenkom. 

3.3 Die prosedure is daarop gemik om ’n grief so naby as moontlik aan sy oorsprong by te lê. 

3.4 Besonderhede van griewe voorgelê word as vertroulik beskou. 

4 PROSEDURE 

4.1 Stap 1:  Informele beslegting 

4.1.1 Die personeellid, of indien meer as een personeellid dieselfde grief het, ’n benoemde 
verteenwoordiger(s) (hoogstens drie), bring die grief mondelings onder die aandag van die 
betrokke PSD of bestuurder. 

4.1.2 Sou die grief oor die betrokke PSD of bestuurder gaan, word dit onder die 
diensgroepkoördineerder se aandag gebring nadat die bestuurder of PSD ingelig is dat ’n grief 
vanweë die vertroulikheid daarvan direk na die volgende hoër gesag verwys word. 

4.1.3 Die PSD of bestuurder by wie die grief die eerste keer aanhangig gemaak word, sal dit self, en 
indien nodig, in oorleg met die diensgroepkoördineerder probeer oplos en binne ses (6) 
werksdae ’n billike antwoord gee.  As dit bevredig, word die saak as afgehandel beskou.  Indien 
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die antwoord nie aanvaarbaar is nie, kan die personeellid binne drie (3) werksdae daarna met 
stap 2 voortgaan. 

4.2 Stap 2:  Appèl tot volgende hoër vlak 

4.2.1 Griewe wat nie deur middel van die aksies in stap 1 vermeld bevredigend opgelos word nie, 
word skriftelik onder die aandag van die diensgroepkoördineerder gebring. 

4.2.2 Die diensgroepkoördineerder sal binne ses (6) werksdae na ontvangs van die grief die saak 
ondersoek, ’n ontmoeting met die personeellid/verteenwoordiger(s) reël en ’n bevredigende 
oplossing probeer vind. 

4.2.3 Die diensgroepkoördineerder notuleer die bevinding van die ondersoek.  Die persoon/persone 
wat die grief aanhangig gemaak het, onderteken die notule en dui aan of hul die bevinding 
aanvaar 

4.2.4 Indien ’n bevredigende oplossing nie gevind word nie, kan die personeellid binne drie (3) 
werksdae na ontvangs van die besluit stap 3 in werking stel. Waar PSD’s en bestuurders gegrief 
is, tree die diensgroepkoördineerder in stap 1 op en die voorsitter van die verantwoordelike 
diensgroep in stappe 2 en 3. 

4.3 Stap 3:  Appèl tot MHB-amptenaar 

4.3.1 Enige personeellid wat voel dat sy grief nie billik of bevredigend gehanteer is nie, kan binne 
hoogstens drie (3) werksdae skriftelik appelleer tot die MHB-amptenaar. 

4.3.2 Die MHB-amptenaar sal, in oorleg met die betrokke PSD of bestuurder en die 
diensgroepkoördineerder, probeer om die grief finaal binne vier (4) werksdae bevredigend op 
te los.  Die bevinding word genotuleer.  Die persoon/persone wat die grief aanhangig gemaak 
het, onderteken die notule en dui aan of hul die bevinding aanvaar.  Indien die bevinding nie 
aanvaar word nie, kan die personeellid/lede stap 4 in werking stel.  Die MHB-amptenaar tree in 
’n bemiddelaarsrol op en verseker dat prosedurele en substantiewe billikheid gehandhaaf word.  
Kundige lede van die Sinodale Taakspan vir Diensverhoudinge moet betrek word. 

4.4 Stap 4:  Appèl tot die Sinodale Taakspan vir Diensverhoudinge 

4.4.1 Indien die MHB-amptenaar die saak nie bevredigend kan oplos nie, word die aangeleentheid na 
die volle Sinodale Taakspan vir Diensverhoudinge verwys vir verdere begeleiding. 

4.5 Stap 5:  Kanale deur die Wet beskikbaar gestel 

4.5.1 Sou dit gebeur dat ’n oplossing steeds nie gevind kan word nie, staan dit die persoon/persone 
wat die grief aanhangig gemaak het, vry om gebruik te maak van die kanale deur die Wet 
beskikbaar gestel, te wete mediasie, arbitrasie en die Arbeidshof. 

 
- o0o – 
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- Hoofstuk 25 -  

Diensgelykheidsbeleid 
 

1 BELEID 

1.1 Rasionaal 

1.1.1 Die Werkgewer sien diensgelykheid as ’n strategiese prioriteit en verklaar hiermee sy voorneme 
om uitvoering te gee aan die doelwitte daarvan.  Die Werkgewer strewe daarna om sensitief te 
wees vir die wyse waarop mense bestuur word asook vir die omgewing waarbinne 
werksaamhede bedryf word.  Diensgelykheid word geïntegreer met die bedryfstrategie asook 
die wyse waarop sake bedryf word. 

1.1.2 Die Werkgewer glo dat huidige en toekomstige uitdagings slegs die hoof gebied kan word met 
’n bekwame en gemotiveerde personeelkorps.  Binne die raamwerk van diensgelykheid strewe 
ons daarna om werknemers se waardigheid te respekteer, billike arbeidspraktyke te handhaaf, 
om oop en eerlik te kommunikeer, om werknemers se reg op vrye assosiasie te respekteer en 
om ’n veilige werkomgewing te voorsien. 

 
1.2 Fokusareas van Diensgelykheid 

1.2.1 Afwesigheid van onbillike diskriminasie in die werkplek 

1.2.1.1 Die Werkgewer verbind hom tot die bestryding van alle vorme van onbillike diskriminasie, hetsy 
regstreeks of onregstreeks, in beleid, bestuurspraktyke, diensvoorwaardes en arbeidspraktyke, 
om sodoende ’n werkomgewing te vestig waarin geleenthede, behandeling en verwagtinge 
gegrond is op praktyke wat nie verband hou met ras, geloof, geslag, oortuigings of enige ander 
arbitrêre grond nie. 

1.2.1.2 Die Christelike gereformeerde geloof is die kernwaarde van die NG Kerk as organisasie.  
Toewyding aan die Christelike gereformeerde geloof word as persoonsvereiste vir alle poste 
vereis.  Van sekere poste word legitimasie en/of lidmaatskap van die NG Kerk as posvereiste 
gestel. 

1.2.1.3 Indien werknemers nie lidmate van die NG Kerk is nie, word lojaliteit teenoor die NG Kerk en sy 
werksaamhede vereis. 

1.2.2 Regstellende aksie 

1.2.2.1 Regstellende aksie is nie ’n doel op sigself nie, maar dit is ’n beplande proses waardeur 
diensgelykheid in die werkplek gevestig word.  Dit word as ’n tydelike maatreël beskou met 
duidelike oogmerke, mikpunte en tydskale met die uiteindelike doelwit om gelyke geleenthede 
en ’n billike verteenwoordiging binne die werkplek te vestig. 

1.2.2.2 Regstellende aksie vereis die implementering van programme wat jaarliks hersien word om die 
onvoldoende verteenwoordiging van die aangewese groepe in die personeelsamestelling aan te 
spreek.  Derhalwe vereis dit die implementering van inisiatiewe om die versnelde 
indiensneming, bevordering, opleiding en ontwikkeling van hierdie groepe te bevorder. 

1.2.2.3 Deur die stel van kritieke getal teikens sal ’n billike verteenwoordiging van die aangewese groepe 
op alle vlakke in die werkplek bereik word.  Die fokus is onder andere dat die personeelkorps só 
saamgestel is dat dit in staat is om die teikenmarkte (nou en in die toekoms), doeltreffend te 
dien.  Dit geskied met in agneming van die demografie waarin elke diensgroep werksaamhede 
bedryf. 
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1.2.3 Gelyke geleenthede 

1.2.3.1 Die bestryding van onbillike diskriminerende praktyke en die implementering van regstellende 
aksie maatreëls sal ’n werkomgewing vestig waarin gelyke toegang tot werkgeleenthede aan 
aansoekers en werknemers verleen word.  Dit sal werknemers in staat stel om hulle volle 
potensiaal te ontwikkel ooreenkomstig die Werkgewer se operasionele behoeftes. 

1.2.3.2 Breë potensiaalverwesenliking en ekonomiese bemagtiging word nagestreef binne ’n raamwerk 
van gelyke toegang tot indiensneming, bevordering, opleiding en ontwikkeling. 

1.2.4 Benutting van diversiteit 

1.2.4.1 Die Werkgewer strewe na die ontwikkeling van ’n werkomgewing en -kultuur wat as nie-
diskriminerend ervaar word en waarin verskeidenheid verwelkom word.  Die oogmerk is om ’n 
verhouding van onderlinge vertroue, samewerking en selfvertroue te vestig. 

1.2.4.2 Die oogmerk is om diversiteit binne die werkplek só te integreer met die wyse waarop 
werksaamhede bedryf word dat die Werkgewer daarby kan baat vind. 

1.2.5 Verantwoordelikhede en rolle 

1.2.5.1 Die Werkgewer bevestig die strategiese waarde van die personeelbeleid. 

1.2.5.2 Diensgroepkoördineerders en PSD’s is primêr aanspreeklik vir die vestiging en implementering 
van die personeelbeleid en ondersteunende programme. 

1.2.5.3 Diensgroepkoördineerders, PSD’s- en bestuurders is direk verantwoordelik vir die 
implementering van hul eie aksies wat hul unieke omstandighede in ag neem, ter ondersteuning 
van die oorkoepelende program ooreenkomstig hierdie beleidsraamwerk. 

1.2.5.4 Individue bly steeds primêr verantwoordelik om hul eie vaardighede deurlopend te verbeter. 

1.2.5.5 Die Saakgelastigde tree op as die oorkoepelende voog en koördineerder van die program. 

1.2.5.6 Die STD ondersteun die Saakgelastigde deur te help met bewusmaking van bestuur, monitor van 
die eksterne tendense (onder andere wetgewing), die ontwerp van programme en verskaffing 
van bestuursinligting.  Die diensgroepe verskaf ook loopbaanvoorligting en is verantwoordelik 
vir die begeleiding van kwekelinge. 

1.2.5.7 ’n Verteenwoordigende personeelkomitee dien as konsultasieliggaam en monitor die spesifieke 
aksies. 

1.2.6 Verwagtinge 

1.2.6.1 Die werkgewer onderneem om sover operasioneel moontlik hom daarvan te weerhou om die 
werksekuriteit van diegene wat bekwaam is in hulle poste in gedrang te bring op grond van die 
implementering van hierdie beleid.. 

1.2.6.2 Die geleenthede wat voortspruit uit die implementering van hierdie beleid kan nie as ’n 
afdwingbare reg van enige persoon of groep vertolk word nie. 

1.2.6.3 Die Werkgewer behou die reg om sy werksaamhede só te bestuur dat die doelwitte wat 
nagestreef word, bereik kan word, sonder om van die beginsels in hierdie beleid af te wyk.  
Derhalwe sal die werkgewer deurgaans vereis dat aanstellings in ooreenstemming met 
bedryfvereistes gedoen word en dat prestasie ooreenkomstig posvereistes geskied. 

2 KODE VIR PRAKTYKE 

2.1 Die volgende bestuurspraktyke word as riglyn gevolg ten einde uitvoering te gee aan die 
Diensgelykheidsbeleid van die Werkgewer. 
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DEEL I : TOTSTANDKOMING VAN DIENSVERHOUDING 

1.  POSBESKRYWING 

PRAKTYKE Posbeskrywings moet verantwoordelikhede en uitsette duidelik definieer.  Posbeskrywings 
kan egter verander volgens die organisasie se bedryfsbehoeftes.  Minimum vaardighede en 
bevoegdhede wat vir ’n spesifieke pos vereis word, moet duidelik geformuleer word. 

PROSEDURES:  

Verbod op onbillike diskriminasie - 

Regstellende aksie - 

Gelykmaking van geleenthede - 

Diversiteit - 

2.  ADVERTERING 

PRAKTYKE Advertensies moet toegang verleen aan alle potensiële aansoekers, ongeag ras, taal, geslag, 
geloof of fisieke status. 

PROSEDURES:  

Verbod op onbillike diskriminasie Vakatures wat ekstern geadverteer word, moet minstens in die medium geplaas word wat 
algemeen deur die meerderheid potensiële aansoekers in die streek waar die vakature 
bestaan, gebruik / gelees word.  Die inhoud mag op geen wyse onbillik teen applikante 
diskrimineer nie. 

Regstellende aksie Waar die behoefte bestaan om voorkeur te bied aan lede van die benadeelde groepe, behoort 
hierdie bedoeling uit die advertensie te blyk. 

Gelykmaking van geleenthede • Voldoende fasiliteite vir advertensiedoeleindes (kennisgewingborde, ens.) moet vir alle 
werknemers beskikbaar en toeganklik wees. 

• Alle interne vakatures sal in ooreenstemming met die beleid oor interne advertering 
geadverteer word. 

Diversiteit - 

3.  AANSOEKPROSEDURES 

PRAKTYKE ’n Volledige CV sal voldoende wees wanneer vir ’n vakature aansoek gedoen word. 

PROSEDURES:  

Verbod op onbillike diskriminasie Geen potensieel onbillike diskriminerende inligting mag versoek word nie.  Slegs inligting wat 
op die posvereistes betrekking het.  Waar sodanige inligting vir statistiek doeleindes benodig 
word, sal die aansoeker die keuse hê om dié inligting te verskaf. 

Regstellende aksie  

Gelykmaking van geleenthede • Alle aansoeke moet vir spesifieke poste/posisies ingedien word, anders sal dit aan die 
aansoeker teruggestuur word. 

• Waar geen vakatures bestaan nie, sal die aansoek teruggestuur word en die aansoeker 
dienooreenkomstig ingelig word. 

Diversiteit - 

4.  WERWING EN KEURING 

PRAKTYKE • Die organisasie sal – binne die konteks van vasgestelde kritieke getal doelwitte – voorkeur 
gee om die personeel aan te stel en te bevorder uit groepe wat tevore benadeel is, op 
voorwaarde dat die betrokke persoon voldoende gekwalifiseer is vir die pos, of volgens 
evaluering voldoende potensiaal het om die nodige vaardighede aan te leer om sodoende 
aan posvereistes te voldoen. 

• Gebrek aan taalvaardigheid ten opsigte van enige amptelike taal mag geen 
aanstellingsgeleentheid benadeel waar taal of die gebruik daarvan nie ’n inherente vereiste 
vir die pos is nie. 

• Interne werwing (tydelike en permanente werknemers) geniet voorkeur bo eksterne 
werwing. 

PROSEDURES:  

Verbod op onbillike diskriminasie Werwingsaksies sal uitsluitlik gebaseer word op kriteria wat verband hou met die minimum 
vereistes van die pos en die geëvalueerde potensiaal en vaardighede van die aansoeker. 

Regstellende aksie • Voorkeuraanstellings uit benadeelde groepe sal slegs plaasvind in sodanige werknemers- 
kategorieë waar daar nie ’n billike verteenwoordiging van die onderskeie groepe is nie. 

• Spesifieke werwingspogings sal geloods word om geskikte aansoekers uit aangewese 
groepe te trek. 

Gelykmaking van geleenthede • Indiensneming sal vir alle Suid-Afrikaanse burgers toeganklik wees volgens die 
bedryfsvereistes van die spesifieke pos. 

• Wanneer aansoekers gewerf en aangestel word, sal die kwalifikasies, opleidingsvlak, 
potensiaal, ondervinding, bekwaamheid en geskiktheid van die persoon, asook die 
potensiaal binne bogenoemde konteks in aanmerking geneem word. 

• Enige kontrolering van verwysings sal alleenlik gemik wees op feitlike inligting oor 
objektiewe indiensnemingsaangeleenthede.  Die werwings- en keuringsproses sal 
deursigtig wees. 

Diversiteit - 
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5.  KEURING EN AANSTELLING 

PRAKTYKE “Die mees geskikte” in plaas van “die beste gekwalifiseerde” sal as keuringsvereiste gebruik 
word.  Wanneer die geskikte aansoeker geïdentifiseer word, sal die verdienstelikheidsbeginsel 
bly geld. 

PROSEDURES:  

Verbod op onbillike diskriminasie • Keuringskriteria mag nie op onregstreekse wyse teen bepaalde kategorieë of groepe mense 
diskrimineer indien dit nie essensieel is vir die uitvoering van die taak nie. 

• In gevalle waar roetine psigometriese toetse as deel van die keuringsproses gebruik word, 
moet sodanige toetse algemeen aanvaar word as nie-diskriminerend en behoort dit nie die 
uitsluitlike keuringsmaatstaf te wees nie. 

• Toetsing moet beskou word as een van die stappe in die keuringsproses en die doel daarvan 
moet wees om as aanvulling te dien tot inligting wat op ander stadia in die proses ingewin 
is om sodoende die geskiktheid van ’n aansoeker vir ’n spesifieke pos te bepaal 

Regstellende aksie Indien nodig kragtens die diensbillikheidbeleid, sal voorkeur verleen word aan persone uit die 
“aangewese” groepe 

Gelykmaking van geleenthede Die konsep “verdienstelikheid” omvat meer as formele kwalifikasies en sluit die volgende in: 

• Leerervaring, potensiaal en vermoë om te ontwikkel en die vereiste kwalifikasies te verwerf.  
Relevante ervaring moet in aanmerking geneem word in gevalle waar formele kwalifikasies 
ontbreek. 

• Tegniese kundigheid, leierskapeienskappe en die vermoë om te koördineer, te beplan, te 
bestuur en te kommunikeer. 

• Klem op die voldoening aan minimum vereistes vir die pos en nie noodwendig die 
aanstelling van die kandidaat met die hoogste kwalifikasies nie. 

Diversiteit Die samestelling van onderhoudpanele behoort indien moontlik divers te wees om minstens 
die ras en geslag van die aansoeker te reflekteer 

 

DEEL II : INSTANDHOUDING 

6.  BILLIKE EN GELYKE DIENSVOORWAARDE 

PRAKTYKE Alle bepalings en voorwaardes van diens en personeelpraktyke word deurlopend hersien ten 
einde alle praktyke uit te skakel wat op onbillike wyse diskrimineer op grond van ras, geslag, 
ongeskiktheid, etniese of maatskaplike oorsprong, seksuele voorkeur, ouderdom, godsdiens, 
gewete, kultuur of taal. 

PROSEDURES:  

Verbod op onbillike diskriminasie Waar diskriminasie wel voorkom, mag dit verband hou met faktore wat inherent is aan die 
aard van die pos, en/of met markpraktyke vir die betrokke pos.  Alle tersaaklike inligting wat 
vereis word om die nie-diskriminerende aard van vergoeding te bevestig en wat nie inbreuk 
maak op die reg op privaatheid nie, moet op versoek aan enige werknemer beskikbaar gestel 
word. 

Regstellende aksie  

Gelykmaking van geleenthede • Waar differensiasie wel bestaan, sal dit toelaatbaar wees alleen in soverre dit verband hou 
met die inhoud van die pos en/of die prestasievlak van die posbekleër, beoordeel volgens 
algemeen aanvaarbare kriteria. 

• Waar moontlik, moet redelike wysigings aangebring word om toegang tot die werkplek te 
vergemaklik sodat die besondere behoeftes van fisiek gestremde werknemers geakkommo-
deer kan word. 

Diversiteit Die organisasie besef dat sy werknemers diverse kultuurgroepe verteenwoordig en sal poog 
om in die opleidingsprogramme begrip en waardering vir hulle kulturele diversiteit te 
bevorder. 

7.  OPVOEDING, OPLEIDING EN ONTWIKKELING 

PRAKTYKE • Die werkgewer bevestig dat hy ’n verantwoordelikheid en plig het om geleenthede te 
voorsien vir die ontwikkeling van sy menslike hulpbronne. 

• Werknemers sal geredelik geakkommodeer word om erkende opvoedings-, opleidings- en 
ontwikkelingsgeleenthede te benut wat verband hou met die bedryfsbehoeftes van die 
maatskappy. 

• Lynbestuur sal daadwerklik hulp verleen met die ontwikkeling van werknemers.  Individuele 
werknemers moet egter ook verantwoordelikheid aanvaar vir hulle eie ontwikkeling. 

PROSEDURES:  

Verbod op onbillike diskriminasie Alle werknemers moet toegang hê tot opvoedings-, opleiding- en ontwikkelingsgeleenthede 
wat gebied word, sonder onbillike diskriminasie en op ’n grondslag wat op eenvormige wyse 
op alle werknemers toegepas word. 
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Regstellende aksie • Keuring vir opvoeding, opleiding en ontwikkeling moet só geskied dat die behoeftes van 
benadeelde persone voorkeur geniet wat sodanige geleenthede betref sodat ondersteuning 
verleen kan word aan die doelwitte van potensiaalverwesenliking. 

• Versnelde opleiding is noodsaaklik om die gaping tussen minderwaardige opvoedkundige 
kwalifikasies en die opvoedkundige vereistes van die pos te oorbrug.  Pogings sal 
aangewend word om die benadeelde werknemers in staat te stel om geleentheid te kry om 
die vereiste opvoedkundige standaard te bereik. 

Gelykmaking van geleenthede • Prestasie-beoordelings moet gebruik word om die ontwikkelingsareas en sterk punte van 
werknemers te identifiseer. 

• Opleidings- en ontwikkelingsprogramme word voortdurend beoordeel om hulle 
effektiwiteit in die ondersteuning van die Diensbillikheidsbeleid te bepaal 

Diversiteit Stappe om ’n bewustheid van diversiteit te skep, word geïnkorporeer in die opleiding en ander 
opvoedkundige prosesse. 

8.  LOOPBAANBEPLANNING EN -BEVORDERING 

PRAKTYKE • Individuele werknemers aanvaar verantwoordelikheid vir sy/haar loopbaanontwikkeling.  
Lynbestuur aanvaar mede-verantwoordelikheid vir werknemers se loopbaanbeplanning. 

• Aanstellings en bevorderings word gebaseer op vermoë (bekwaamheid en potensiaal) sodat 
ekonomies effektiwiteit en produktiwiteit gehandhaaf en bevorder kan word.  Mentorskap 
word gevestig as ondersteunende praktyk tot die implementering van diensbillikheid. 

PROSEDURES:  

Verbod op onbillike diskriminasie  

Regstellende aksie Minstens diegene wat ingevolge die implementering van die diensbillikheidbeleid aangestel 
word, moet voorsien word van behoorlik opgeleide mentors ten einde hulle suksesvol te 
integreer in die organisasie 

Gelykmaking van geleenthede In ’n formele mentorskap program word prosesse op gereelde basis beplan vir: 

• monitering, 

• ondersteuning, en 

• evaluering van die program. 

Diversiteit Interkulturele kommunikasie en kruiskulturele raadgewing behoort in die mentorskap 
program aangespreek te word. 

9.  PRESTASIEBESTUUR 

PRAKTYKE • Prestasiebestuur word as ’n integrale deel van bestuurs/toesighouers se pligte te beskou. 

• Werknemers en bestuur aanvaar mede-verantwoordelikheid vir doeltreffende bestuur van 
prestasie. 

• Prestasiebestuur word as onderbou vir personeelbesluite (bv. ongeskiktheid/ 
onbekwaamheid, opvolgerbeplanning, werwing, keuring, bevordering, vergoeding, 
posgradering, ens.) beskou. 

PROSEDURES:  

Verbod op diskriminasie Beoordeling van prestasie geskied suiwer op die bereiking van ooreengekome pligte en 
doelwitte.  Werklike prestasie word gebruik en nie arbitrêre gronde soos 
persoonlikheidseienskappe nie. 

Regstellende aksie Die normale prestasiebestuurstelsel behoort enige opleidingsprogram in terme van die 
diensbillikheidprojek, byvoorbeeld vesting, oorbrugging en versnelde ontwikkeling te 
akkommodeer. 

Gelyke geleenthede Posbeskrywings en merietebeoordelings moet gebaseer wees op realistiese doelstellings. 

Diversiteit - 

 
- o0o – 
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- Hoofstuk 26 -  

Beleid vir die beskerming teen teistering 
 

 

1 VERBINTENIS 
1.1 Die NG Kerk in SA aanvaar ingevolge Artikel 60 van die Wet op Billike Indiensneming van 1998 

(soos gewysig) sy verantwoordelikheid om redelike maatreëls te tref om vermeende dade of 
voorvalle van seksuele teistering te voorkom, te beperk en te bestuur, sodra sodanige sake onder 
die WERKGEWER se aandag gebring word. Enige aantygings of klagtes van seksuele teistering 
word as ernstig beskou en sover moontlik as sensitief en vertroulik hanteer, en spoedeisend 
aangespreek. 

1.2 Seksuele teistering is die ongewenste, misbruikende, intimiderende, onderdrukkende en / of 
volgehoue gedrag van ’n seksuele aard of gedrag wat die menswaardigheid van persone aantas 
wat op geslag of seksuele oriëntasie gebaseer word. Dit mag ongewenste fisiese, verbale, en / of 
nie-verbale gedrag insluit. 

 

2 DOELSTELLING 
2.1 Die NG Kerk in SA is verbind tot die skepping van ’n omgewing wat vry is van seksuele teistering. 

Waar seksuele teistering plaasvind, bedreig dit die basiese menseregte van die individu en 
ondermyn dit die waardes vasgelê in die Suid-Afrikaanse grondwet, sowel as die integriteit van die 
Kerk. 

2.2 Die hoofdoel van die NG Kerk in SA se beleid oor seksuele teistering is om te voorkom dat 
seksuele teistering plaasvind. Die NG Kerk in SA verwag van al sy werknemers en personeel dat 
hulle hulself sal weerhou van seksuele teistering. 

 

3 DEFINISIE 
3.1 Seksuele teistering verwys na gedrag, tipies ondervind as beledigend van aard, waarmee 

ongewenste seksuele toenadering gesoek word binne die konteks van ’n verhouding van 
gelyke/ongelyke mag of gesag. Dit is ongewens en kan beleef word as ’n uitdrukking van mag, 
gesag en beheer van ’n seksuele aard. 

3.2 Dit skep ’n vyandige omgewing, wat die individu se vermoë om te werk, belemmer. 
 

4 VERSKILLENDE VORME VAN SEKSUELE TEISTERING 
4.1 Daar bestaan uiteenlopende persepsies ten opsigte van wat seksuele teistering behels. Dit strek 

vanaf onwelkome seksuele aandag, seksistiese of suggestiewe aanmerkings, omkopery/afpersing 
(byvoorbeeld positiewe belonings/sanksies vir seksuele gunste) tot aggressiewe gedrag, soos ’n 
poging tot of werklike verkragting. 

4.2 Seksuele teistering dek ’n breë spektrum van ongewensde gedrag en sluit onder meer die 
volgende in: 
(a)  Fisieke gedrag van seksuele aard, insluitend alle onwelkome fisiese kontak (“patting, 

pinching, fondling and kissing”), wat wissel van aanraking tot seksuele aanranding en 
verkragting en sluit ook ontklee deursoeking deur die teenoorgestelde geslag in; 

(b) Verbale vorme van seksuele teistering sluit in onwelkome insinuasies, voorstelle en 
suggesties, seksuele toenadering, opmerkings met ’n seksuele ondertoon, seksverwante 
grappies of beledigings, onwelkome grafiese opmerkings oor ’n persoon se liggaam in hulle 
teenwoordigheid of wat indirek na hulle verwys, onwelkome of onvanpaste navrae oor ’n 
persoon se sekslewe; 

(c)  Nie-verbale vorme van seksuele teistering sluit in onwelkome voorstelle, onwelvoeglike 
ontbloting, onwelkome aanbieding van seksueel eksplisiete foto’s of grafiese materiaal, 
geskrewe teks, video’s of voorwerpe; en 

(d)  Pogings om die prosesse van werwing en keuring, bevordering, opleiding, dissipline, 
ontslag, salarisaanpassings of ander werknemervoordele van 'n werker of werksaansoeker 
te beïnvloed, in ruil vir seksuele gunste. 
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(e)  Quid pro quo vorme soos seksuele omkopery (die belofte van byvoorbeeld bevordering in 
ruil vir gunste van ’n seksuele aard) en seksuele afpersing (die weerhouding van 
byvoorbeeld bevordering indien daar nie toegegee word aan gunste van ’n seksuele aard 
nie). 

4.3 Teistering is nie noodwendig altyd seksueel van aard nie. Dit kan byvoorbeeld die volgende insluit:  
(a) ongewenste fisieke gedrag of “draakstekery”, waaronder aanraking, geknyp, gestoot en 

gegryp;  
(b) voortgesette voorstelle vir sosiale aktiwiteit nadat dit duidelik gestel is dat sulke voorstelle 

nie welkom is nie;  
(c) die stuur of vertoon van materiaal wat pornografies is of wat sekere mense moontlik 

aanstootlik kan vind (waaronder e-posse, teksboodskappe, video-snitte en en prente wat 
per selfoon gestuur is of op die internet geplaas is);  

(d) onwelkome seksuele toenadering of suggestiewe gedrag (wat die teisteraar moontlik as 
onskadelik kan beskou);  

(e) rassistiese, seksistiese, homofobiese of ouderdomsdiskriminerende grappies, of 
neerhalende of stereotipiese aanmerkings oor ’n bepaalde etniese of geloofsgroep of 
geslag;  

(f) openbaarmaking of die dreigement van openbaarmaking van iemand as LGBT+;  
(g) aanstootlike e-posse, teksboodskappe of inhoud van sosiale media;  
(h) gespot oor, nabootsing of verkleinering van iemand se gestremdheid;  
(i) dwang of druk vir seksuele gunste (byvoorbeeld om ’n werk of bevordering te kry) en druk 

om aan politieke, geloofs- of vakbondaktiwiteite, ensovoorts deel te neem;  
(j) isolering of nie-samewerking en uitsluiting van sosiale aktiwiteite; of  
(k) indringing, agtervolging, verpesting of spioenering. 
 

5 DIE SLAGOFFERS 
5.1 Sowel mans as vroue kan die slagoffers van seksuele teistering wees. Seksuele teistering kan 

plaasvind tussen sowel lede van dieselfde geslag as lede van die teenoorgestelde geslag. 
 

6 DIE TEISTERAARS 
6.1 ’n Teisteraar kan ’n meerdere, gelyke of ’n ondergeskikte wees. 
 

7 PROSEDURE VIR DIE HANTERING VAN BEWERINGE VAN SEKSUELE TEISTERING 
7.1 Indien ’n werknemer seksuele teistering ervaar of daarvan bewus is, word die volgende prosedure 

gevolg: 
(a) Konfronteer die teisteraar indien enigsins moontlik persoonlik en/of skriftelik in gevalle 

waar die insident gering en geïsoleerd is en deel die persoon mee dat die gedrag onvanpas, 
onwelkom of nie komies is nie. Hou ’n skriftelike rekord van die gebeure deur onder meer 
’n aantekening te maak van die insident/e, tye, name en getuienis of enige ander relevante 
informasie wat van belang mag wees om die probleem op te los. 

(b) Indien die teistering voortgaan, of indien dit van ’n ernstige aard is, of indien die klaer 
verkies om nie die teisteraar persoonlik te konfronteer nie, kan  
 ’n medewerknemer of 
 die taakspanbestuurder of 
 die diensgroepkoördineerder of  
 die Predikant in Sinodale Diens of 
 ’n moderatuurslid 

 mondelings en/of skriftelik in kennis gestel word.  
(c) Indien die aangeleentheid by enige van bogenoemde aanhangig gemaak is, moet die 

betrokke individu by wie die aangeleentheid aanhangig gemaak is, onverwyld enige 
individuele lid van die Taakspan vir die Beskerming teen Teistering mondelings en/of 
skriftelik daarvan in kennis stel. Die klaer kan ook enige individuele lid van die Taakspan vir 
die Beskerming teen Teistering direk nader. 

(d) Die individuele lid van die Taakspan vir die Beskerming teen Teistering by wie die 
aangeleentheid aanhangig gemaak is, moet die aangeleentheid binne die bestek van vyf 
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werksdae skriftelik na die Voorsitter van die Taakspan vir die Beskerming teen Teistering 
verwys. In gevalle waar die persoon wat geteister word, nie die aangeleentheid na enige 
van genoemde individue wil verwys nie, om watter rede ook al, kan die geval skriftelik deur 
die geteisterde direk na die Voorsitter van die Taakspan vir die Beskerming teen Teistering 
verwys word. 

7.2 By aanmelding van ’n insident, moet die klaer volgens standaardprosedure bewus gemaak word 
van die volgende stel feite: 
(a) Dat daar ’n prosedure is wat gevolg kan word om interne dissiplinêre stappe te neem teen 

die teisteraar. 
(b) Dat in sekere gevalle, strafregtelike stappe geneem kan word teen die teisteraar, indien die 

klaer dit sou verkies. 
(c) Dat gratis ondersteuning vir persone wat geteister is, deur die Taakspan vir die Beskerming 

teen Teistering aan die klaer gebied sal word.  
7.3 Die klaer kan in hierdie stadium kies om ’n individuele bemiddelingsopsie of die volle prosedure te 

volg. Indien een van die bogenoemde persone persoonlik die insident bemiddel, moet die 
betrokke persoon steeds binne vyf werksdae kennis gee aan die Taakspan vir die Beskerming teen 
Teistering van die insident en hoe dit bemiddel of opgelos is. Die Taakspan vir die Beskerming 
teen Teistering moet dus ten alle tye so volledig as moontlik kan rekord hou van die insidensie van 
seksuele teistering in die NG Kerk in SA. Die klaer moet ook ingelig word dat die persoonlike 
bemiddelingsprosedure onbevredigend ten opsigte van afdwinging mag wees. 

7.4 Indien die beweerde teisteraar nie ’n werknemer van die NG Kerk in SA is nie, maar vanweë 
bepaalde ooreenkomste met die NG Kerk in SA ’n diens in die werkplek lewer, of dikwels met die 
NG Kerk in SA se personeel in kontak is, moet die Voorsitter van die Taakspan vir die Beskerming 
teen Teistering die aangeleentheid hanteer.   
(a) Die Voorsitter moet die saak by die spesifieke persoon se werkgewer aanmeld en terugvoer 

van gepaste optrede ontvang. 
(b) Taakspanlede (wat nie werknemers is nie) wat teistering gepleeg het, moet geleentheid kry 

om hulle saak te stel.  Indien die beweringe bewys kan word, moet hierdie lede met 
onmiddellike effek van verdere diens op enige taakspan van die NG Kerk in SA verskoon 
word. 

 

8. VOORLOPIGE ONDERSOEK 
8.1 Die Voorsitter van die Taakspan vir die Beskerming teen Teistering benoem na gelang van 

omstandighede ’n kleiner komitee van voorlopige ondersoek uit die Taakspan vir die Beskerming 
teen Teistering. Dit is ’n kleiner span wat vinnig kan reageer en bestaan uit twee of maksimum 
drie lede. Die rol van die komitee van voorlopige ondersoek na seksuele teistering sal eerstens ’n 
feitesendingsrol wees.  

8.2 Na afhandeling van die feitesending sal bemiddeling as geskilbeslegtingsprosedure deur die 
komitee van voorlopige ondersoek toegepas word en ’n skriftelike verslag met aanbevelings sal 
binne die bestek van twintig werksdae aan die Voorsitter van Taakspan vir die Beskerming teen 
Teistering voorgelê word. 

8.3 Alle aangeleenthede wat ingevolge die voorafgaande paragrawe hanteer word, moet met die 
hoogs moontlike mate van vertroulikheid geskied.  

8.4 Afhangende van die ernstigheidsgraad en indien bemiddeling nie suksesvol blyk te wees nie, sal 
die aangeleentheid dan verder kragtens die Personeelbeleid vir ’n volle Dissiplinêre Proses verwys 
word. 

8.5 Ernstige teistering (soos verkragting) moet direk by die SAPD aangemeld word. 

 
9. TAAKSPAN VIR DIE BESKERMING TEEN TEISTERING 
9.1 Die Taakspan vir die Beskerming teen Teistering is ’n taakspan van ses kundige lede wat deur die 

Moderatuur vir ’n vaste termyn van vier jaar (van sinodesitting tot sinodesitting) saamgestel is. Dit 
is die Moderatuur se mandaat om die taakspan saam te stel en te verseker dat die meerderheid 
van die taakspan se lede dames is.  

9.2 Die lede is ook sover moontlik verteenwoordigend van die onderskeie diensgroepe en kantore 
(Bellville en Stellenbosch). Die Voorsitter word deur die lede van die taakspan aangewys.  
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9.3 Die Taakspan vir die Beskerming teen Teistering sal soos volg saamgestel word: 
(a) Een lid van die Moderatuur 
(b) Een lid van die Sinodale Taakspan vir Diensverhoudinge 
(c) Een lid van die Regskommissie 
(d) Een lid van die Taakspan vir Gendergeregtigheid 
(e) Een Predikant in Sinodale Diens 
(f) Een nie-werknemer:  ’n kundige persoon wat dien op enige van die sinodale taakspanne 

9.4 Die Moderatuur se kantoor dien as die kantoor van die Taakspan vir die Beskerming teen 
Teistering.  Notules word hier bewaar en die Moderamen se sekretaresse kan behulpsaam wees 
met die reël van vergaderings. 

 

10. JURISDIKSIE 
10.1 Die jurisdiksie van die Taakspan vir die Beskerming teen Teistering word bepaal deur die aard van 

die verhouding tussen die beweerde teisteraar/s en die klaer/s. Indien die teistering plaasvind in 
die konteks van ’n werksverwante verhouding, sal die Taakspan vir die Beskerming teen Teistering 
jurisdiksie oor die aangeleentheid hê.  

10.2 In gevalle waar die verhouding tussen die persone sodanig is dat die teisteraar in ’n gesagsposisie 
teenoor die klaer/s staan, sal daar veral geen twyfel oor jurisdiksie kan bestaan nie, ten spyte van 
die feit dat die beweerde teistering buite die werkplek plaasgevind het. In beginsel sal dieselfde 
egter ook tussen gelykes geld. 

 

11. WETTE 
11.1 Wet op Beskerming teen Teistering, Wet 17 van 2011.  Hierdie Wet het op 27 April 2013 in 

werking getree. 
11.2 Wet op Gelyke Indiensneming, Wet 55 van 1998. 
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