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Kort opsomming:  Inwerkingstelling van aanbevelings oor die hersiening van die Beleid en 

Prosedure Rakende Ongeskiktheidsverlof en Uitdienstrede weens Swak 
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Onderwerp: Inwerkingstelling van die aanbevelings oor die hersiening van die Beleid en 

Prosedure Rakende Ongeskiktheidsverlof en Uitdienstrede weens Swak 

Gesondheid- (PILIR-) modaliteit 

 

1.  Die PILIR-modaliteit is aan ŉ onafhanklike hersiening in 2016 onderwerp. Die 

Departement van Staatsdiens en Administrasie (DSA) het die aanbevelings van die 

hersiening oorweeg en voorkeur gegee aan die aanbevelings vir verdere 

ontwikkelingswerk, konsultering en inwerkingstelling in ŉ gefaseerde benadering, waar 

van toepassing. Die onafhanklike hersiening het ook oorweging geskenk aan die 

aanbevelings wat deur die Staatsdienskommissie in sy verslae oor die PILIR gemaak is 

en dié van die hersieningswerksessie van die Portefeuljekomitee wat op 22 Maart 2017 

gehou is.  

 

2. Na behoorlike oorweging van die aanbevelings en verdere ontwikkelingswerk, het die 

Minister van Staatsdiens en Administrasie ingevolge onderskeidelik artikels 3(5)(a) en 

5(6)(b) van die Staatsdienswet, 1994 (Proklamasie 103 van 1994), soos gewysig, die 

volgende goedgekeur: 

 

2.1 ŉ wysiging aan die Bepaling en Direktief oor Afwesigheidsverlof vir die Staatsdiens 

(hierna as “die Bepaling” verwys); 

 

2.2 wysigings aan die PILIR; en 

 

2.3 die voortgesette gebruik van die huidige Gesondheidsrisikobestuurder-model.  
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3. Die wysiging aan die Bepaling behels die invoeging van ŉ magtiger vir die gebruik van 

jaarlikse verlof van die beskikbare jaarlikse verlof van ŉ huidige verlofsiklus en/of 

opgehoopte verlof ten opsigte van ongeskiktheidsverlof wat afgekeur was, wat in ŉ 

vorige verlofsiklus ontstaan het.  

  

4. Die opvallende eienskappe van die wysigings aan die PILIR is, onder andere, die 

volgende: 

 

4.1 Die herdefiniëring van die doel van die PILIR in ooreenstemming met die oorspronklike 

voorneme en samestelling van die beleid, d.w.s., om strukture en prosesse in te stel wat 

die volgende sal verseker;  

 

4.1.1 intervensies en bestuur van ongeskiktheidsverlof in die werkplek om werknemers wat 

tydelik of permanent ongeskik is, tegemoet te kom; en 

 

4.1.2 dat geleenthede vir werkplekaanpassing en aftrede vir die werkgewer se aandag 

geïdentifiseer word. 

 

4.2. Die herbeplanning van die volgende aansoekvorms: 

 

4.2.1 Bylae A – Aansoekvorm om Tydelike Ongeskiktheidsverlof vir Kort Tydperke. Die 

herbeplanning van hierdie vorm sluit ook die invoeging en inwerkingstelling van ŉ 

aanhangsel, Aanhangsel 1 tot Bylae A – Mediese Inligtingsvorm ter Ondersteuning van 

Verpligtende Mediese Sertifikaat in. Die doel van hierdie aanhangsel is om genoeg 

inligting van die dokter wat die werknemer behandel, te versamel vir die assessering 

van die werknemer se aansoek; 

 

4.2.2 Bylae B – Aansoekvorm om Tydelike Ongeskiktheidsverlof vir Lang Tydperke; en 

 

4.2.3 Bylae E – Hoof van die Departement se Verslag aan Gesondheidsrisikobestuurder vir 

Aftrede weens Ongeskiktheid. 

 

4.3 In ooreenstemming met die wysigings waarna in paragraaf 3 hierbo verwys word, kan 

ŉ magtiger wat ongeskiktheidverlof afgewys het, met sy oorsprong in ŉ vorige siklus, 

gedek word deur beskikbare jaarlikse verlof van ŉ huidige verlofsiklus.  

 

5. Die voorgenome veranderings sal op 01 Oktober 2021 in werking tree. Die gewysigde 

Bepaling en PILIR is op die DSA se webwerf by www.dpsa.gov.za beskikbaar. Bylae A, 

Aanhangsel 1 tot Bylae A en Bylae B word by hierdie omsendbrief vir verdere 

verspreiding en gebruik aangeheg.  

  

http://www.dpsa.gov.za/
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6. Bestuurders word aangemoedig om binne die beperkings van COVID-19-protokolle, 

die inhoud van hierdie omsendbrief onder die aandag van alle werknemers wat onder 

hulle toesig is, te bring, en om ook kennis te neem van en bekend te raak met die 

gewysigde Bepaling en die PILIR.  
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