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Omsendbrief 0038/2021 

Vervaldatum: Geen 

 

Aan: Adjunk-direkteurs-generaal, Hoofdirekteure, Direkteure, (Hoofkantoor en 

distrikskantore), Adjunkdirekteure, Kringbestuurders, Hoofde: GLOO-

koördinering en -advies, Distriksamptenare, Prinsipale en Voorsitters van 

beheerliggame van gewone openbare skole 

Kort opsomming: Staatsdiensvakbonde se reg op toegang tot opvoedkundige 

inrigtings, distrikskantore en Hoofkantoor van die WKOD, soos in 

artikel 12 van die Wet op Arbeidsverhoudinge, 1995 (Wet 66 van 

1995) uiteengesit, en saamgelees met ASBDR Resolusie 3 van 2014, 

Organisatoriese Regsooreenkoms. 

Onderwerp:  Toegang tot inrigtings van die WKOD deur staatsdiensvakbonde   

 

1. DOEL 

Die doel van hierdie omsendbrief is vir die Wes-Kaap Onderwysdepartement 

(WKOD) om sy bewustheid van staatsdiensvakbonde, partye van die 

Algemene Staasdienssektor Bedingingsraad (ASBDR), se reg op toegang tot 

die werkplek te hersien, en om die prosedures, soos dit in die wetgewende 

raamwerk uiteengesit word, te formaliseer. 

 

2. WETGEWENDE RAAMWERK 

 

2.1 Artikel 12 van die Wet op Arbeidsverhoudinge (WoA), 1995 (Wet 66 van 1995) 

en ASBDR Resolusie 3 van 2014, Organisatoriese Regsooreenkoms, verwys soos 

volg na vakbonde se toegang tot die werkplek: 

 

 Enige werkersverteenwoordiger, ampsdraer of amptenaar van 'n staatsdiens-

vakbond wat 'n party van die ASBDR is, is geregtig om die werkgewer se 

persele te betree om lede te werf, om met lede te kommunikeer, of om sy 

lede se belange op ŉ ander wyse te dien. Die regte wat deur hierdie afdeling 

verleen word, is egter onderhewig aan bedryfsvereistes. 
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3. REG OP TOEGANG TOT OPVOEDKUNDIGE INRIGTINGS, DISTRIKSKANTORE EN 

HOOFKANTOOR VAN DIE WKOD 

 

Toepaslike wetgewing meld dat die onderwysdepartement moet erken dat 

werkersverteenwoordigers, vakbondamptenare en ampsdraers af en toe 

toegang tot persele van inrigtings van die WKOD (wat opvoedkundige 

inrigtings, distrikskantore en Hoofkantoor insluit) moet verkry om wettige 

vakbondaktiwiteite uit te voer. 

 

3.1 Die toegang van vakbonde tot die werkplek/skole/distrikskantore/ 

Hoofkantoor sluit die volgende vakbondaktiwiteite in: 

 

(a)  Werwing van lede 

(b) Kommunikasie met lede 

(c) Om lede se belange te dien 

(d) Vergaderings met lede 

(e) Om lede by te staan 

(f) Noodvergaderings 

 

3.2 Toegang van vakbonde tot die werkplek sal altyd onderworpe aan die 

volgende voorwaardes wees: 

(a) Behoorlike en tydige (ten minste 48 uur vooruit), versoeke aan die bestuur 

van die werkplek vir die beoogde toegang met besonderhede van die 

doel, verwagte duur en persone wat besoek gaan word, indien die getal 

werknemers twee oorskry. 

(b) Besonderhede oor die besoekende vakbondwerkersverteenwoordiger/ 

vakbondamptenare/ampsdraers moet voorsien word. 

(c) Nie meer as vier werkersverteenwoordigers/vakbondamptenare/ 

ampsdraers mag ŉ inrigting op ŉ gegewe tyd besoek nie, op 

voorwaarde dat die inrigting se bestuur die nodige toestemming gegee 

het. 

(d) Toegang tot inrigtings en/of lede mag nie onredelik weerhou word nie. 

(e) Ad hoc-versoeke van staatsdiensvakbonde vir vergaderings moet nie 

onredelik geweier word nie. 

 

4. ALGEMEEN 

 

4.1 Hoofde van inrigtings en/of toepaslike bestuurders word versoek om hul goeie 

oordeel te gebruik en nie onredelik vakbonde die reg op toegang tot die 

werkplek, soos in artikel 12 van die WoA, 1995 (Wet 66 van 1995), uiteengesit, 

te weier, of inbreuk te maak op die reg van werknemers om deur hul vakbond 

verteenwoordig te word nie. 

 

4.2 Vakbonde het die reg om 'n formele klagte aan die Direkteur: 

Werknemerverhoudinge voor te lê as hul reg op toegang tot die werkplek 

onredelik geweier is. 
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4.3 Hoofde van inrigtings en/of toepaslike bestuurders moet alle personeel oor die 

inhoud van hierdie omsendbrief inlig. 
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