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6. SALARISBEPALING/VASSTELLING METODES 

6.1 ONDERSKEI TUSSEN STUKWERK EN TYDSVERWANTE SALARIS BEPALING/VASSTELLING 

STUKWERK TYDVERWANT 

 •Werkers word betaal volgens die aantal items /  

  eenhede wat geproduseer word / aksie uitgevoer. 

 •Werkers word betaal vir die hoeveelheid tyd wat  

  hulle spandeer  by die werk / op 'n taak. 

• Werkers word nie vergoed vir die aantal ure gewerk, 

  ongeag hoe lank dit neem is om die items te maak 

• Werkers met dieselfde ondervinding /  

  kwalifikasies word op salarisskale betaal ongeag 

  die hoeveelheid werk wat gedoen word. 

• Word meestal gebruik in fabrieke veral in die tekstiel- 

  / tegnologiebedrywe. 

• Die meeste private en openbare ondernemings 

  gebruik hierdie metode. 

 

6.2 SKAKELING TUSSEN SALARISBEPALING EN DIE WBD 

• Die WBD lê voorwaardes neer wat billike arbeid en menslike hulpbronne praktyke verseker. 

• Volgens die WBD kan besighede verskillende vergoedingsmetodes gebruik om hul werknemers te betaal. 

• Betaling van salarisse behoort gegrond  te wees op  die werknemer wat  permanent  in diens is  of met 'n vaste 

   kontrak aangestel is. 

• Besighede is veronderstel om inkomstebelasting (LBS) van die werknemers se belasbare  salarisse af te trek. 

• WBD beskryf wetgewing, soos die dienskontrak, wat salarisbepaling kan beïnvloed. 

6.3 BYVOORDELE 

Voorbeelde van byvoordele in die werkplek 

• Mediesefonds / Gesondheidsversekeringsfonds 

•Pensioenfonds 

•Voorsorgfonds 

• Begrafnisvoordele 

• Motor / Reis / Behuising / Selfoon / Klere toelae 

• Prestasiegebaseerde aansporings 

• Uitreiking van bonus aandele 

• Personeel afslag / Gratis of lae koste maaltyd / Kantiengeriewe 

VOORDELE/VERPLIGTE AFTREKKINGS VEREIS DEUR DIE REG/WET 

Werkloosheidsversekeringsfonds (WVF) 

• Die fonds bied korttermyn finansiële bystand aan werkers wanneer hulle werkloos raak of nie kan werk weens 

siekte, kraam of aannemingsverlof nie. 

• Die fonds help ook die afhanklikes van 'n bydraende werker wat gesterf het. 
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• Werkgewers moet werkloosheidsversekeringsbydraes betaal van 2% van die waarde van elke werker se salaris 

per maand. 

• Die werkgewer en die werknemer dra elk 1% by. 

• Bydraes word aan die Werkloosheidsversekeringsfonds (WVF) of die Suid-Afrikaanse Inkomstediens (SAID) 

betaal. 

IMPAK VAN BYVOORDELE OP BESIGHEDE 

Positiewe / Voordele 

• Aantreklike byvoordele-pakkette kan lei tot hoër werknemerretensie / verminder werknemeromset. 

• Lok gekwalifiseerde / vaardige / ervare werknemers wat positief kan bydra tot die besigheidsdoelwitte. 

• Verbeter produktiwiteit, wat lei tot hoër winsgewendheid. 

• Dit verhoog werknemerstevredenheid / lojaliteit aangesien hulle bereid is om die ekstra myl te gaan. 

• Besighede spaar geld omdat voordele  belastingaftrekbaar is. 

• Byvoordele kan gebruik word as platvorm vir salarisonderhandelinge. 

EN / OF 

Negatiewe / Nadele 

• Besighede wat nie byvoordele  kan bied nie, slaag nie om geskoolde werkers  te lok nie. 

• Besighede wat werknemers verskillende voordele-planne bied, kan ‘n wrokveroorsaak by diegene wat minder 

voordeel ontvang, wat lei tot laer produktiwiteit. 

• Dit kan konflik skep / lei tot korrupsie indien dit onregverdig  toegeken word. 

• Byvoordele is bykomende koste wat kan lei tot kontantvloeiprobleme. 

• Verminder besigheidswins, aangesien aansporing / pakket / vergoedingskoste hoër is. 

• Administratiewe koste styg as voordele korrek vir belastingdoeleindes geregistreer  word. 

• Werkers bly net by die besigheid vir byvoordele, en is dalk nie toegewyd / lojaal  aan die take / besigheid nie. 

• Besighede  moet raadgewers / prokureurs betaal om hulle te help om byvoordele  planne  te skep wat voldoen 

aan wetgewing. 

• Foute in by voordele planne kan tot duur regsgedinge / regulatoriese boetes lei. 

 

7.   IMPLIKASIES VAN WETTE OP DIE MENSLIKE HULPBRONNE FUNKSIE 

7.1 Implikasies van die Wet op Arbeidsverhoudinge oor die Menslike Hulpbronne-funksie 

• Werkers kan nie maklik ontslaan word nie omdat die bedingingsraad / Kommissie  vir versoening, bemiddeling 

en arbitrasie (KVBA) se prosesse gevolg moet word. 

• Voorsien 'n raamwerk vir bilaterale vergaderings waar werknemers, vakbonde en werkgewers sake rakende 

indiensneming  bespreek. 

• Die menslike hulpbronbestuurder moet werkers toelaat om werkplekforums / vakbonde te vorm om die 

belange van alle werknemers te bevorder. 
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• Bevorder ordelike onderhandelinge en werknemersdeelname in besluitneming in die werkplek. 

• Beskerm die regte van werknemers / werkgewers soos uiteengesit in die Grondwet. 

• Bevorder ekonomiese ontwikkeling / sosiale geregtigheid / arbeidsvrede. 

• Bevorder die oplossing van arbeidsgeskille. 

• Verduidelik die oordrag van dienskontrakte / Indien 'n besigheid oorgedra word na 

'n ander eienaar dan word die werknemerkontrakte ook oorgedra. 

• Voorsien dat onopgeloste geskille verwys word na Arbeidshowe / Arbeidsappèlhof. 

 

7.2 Implikasies van die Wet op Gelyke Indiensneming op die menslikehulpbronne funksie 

• Die menslike hulpbronbestuurder moet gelyke geleenthede in die werkplek bevorder / voorsien. 

• Verseker dat regstellende aksie diversiteit in die werkplek bevorder. 

• Stel diensbillikheidsplanne op wat aandui hoe hulle regstellende aksie sal implementeer. 

• 'n Bestuurder toewys om te verseker dat die diensbillikheidsplan geïmplementeer /gereeld gemonitor word. 

• Toon 'n opsomming van die Wet waar werknemers dit duidelik kan sien / toegang daartoe het. 

• Verslag aan die Departement van Arbeid oor die vordering in die implementering van die ekwiteitsplan. 

• Doen mediese- / sielkundige  toetse regverdig teenoor werknemers / wanneer dit nodig geag word. 

• Gelyke betaling vir werk van gelyke waarde. 

• Verseker dat die werkplek die demografie van die land  verteenwoordig op alle vlakke. 

 Definieer die aanstellingsproses duidelik om te verseker dat alle partye goed ingelig is. 

• Herstruktureer / Ontleed huidige indiensnemingsbeleid / praktyke / prosedures om aangewese groepe te 

akkommodeer. 

• Hersien / Ontwikkel / lei aangewese groepe op deur vaardigheidsontwikkelingsprogramme. 

 

7.3 Implikasie van die Wet op Vaardigheidsontwikkeling (WVO) op die Menslike Hulpbronne-funksie 

• Die menslike hulpbronbestuurder moet die doelstellings en vereistes van die WVO interpreteer en 

opleidingstoepassingsprogramme dienooreenkomstig aanpas. 

• Identifiseer die opleidingsbehoeftes van die werknemers en voorsien hulle van opleidingsgeleenthede sodat 

hulle hul take doeltreffend kan uitvoer. 

• Gebruik die Nasionale Kwalifikasieraamwerk / NKR om die vaardigheidsvlakke van werknemers te assesseer. 

• Interpreteer / Implementeer die doelstellings / vereistes van die raamwerk vir die Nasionale 

Vaardigheidsontwikkelingstrategie. 

• Help bestuurders om vaardighede- / opleidingsbehoeftes te identifiseer  om hulle te help om leerderskappe 

bekend te stel. 

• Dra 1% van hul salarisrekening by tot die Vaardigheidsontwikkelingsheffing / VOH by. 
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• Verseker dat opleiding in die werkplek geformuleer / gestruktureer is. 

• Stel 'n voltydse/deeltydse  konsultant as 'n vaardigheidsontwikkelingsfasiliteerder aan. 

 

7.4 Implikasies van die Wet op Basiese Diensvoorwaardes (WBD) op die Menslikehulpbronne-funksie 

• Werkers moet slegs 9 uur per dag werk in 'n 5 dae werksweek. / 8 uur per dag in 'n 6 dae werksweek. / Oortyd 

moet nie meer as 10 uur per week wees nie. 

• Hulle moet 'n breek van 60 minute hê na vyf ure se werk. 

• Werkers kan tot ses weke betaalde siekverlof neem gedurende 'n siklus van 36 maande. 

• Besighede moet nie kinders onder die ouderdom van 16 in diens neem nie. 

• Werkers moet dubbelle betaling ontvang as hulle werk tydens openbare vakansiedae / Sondae. 

 


