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Kort opsomming: Implementering van gewysigde Z56-vorm vir die verandering van 

bankbesonderhede en ŉ beëdigde verklaring betreffende 

internetbankdienste.  

 

Onderwerp: Implementering van gewysigde Z56-vorm vir die verandering van 

bankbesonderhede en ŉ beëdigde verklaring betreffende internetbankdienste 

 

1. Hierdie omsendbrief herroep en vervang omsendbriewe 0020/2002, 0120/2003 en 

0036/2006, aangesien dit vorms of prosedures gebruik wanneer salarisse direk in 

werknemers se bankrekeninge betaal word.  

 

2. Die gebruik van die DPE3-vorm (verandering van bankbesonderhede) word hiermee 

gestaak en die gewysigde Z56-vorm, uitgereik deur die direkteurgeneraal van die 

Wes-Kaapse Regering in Omsendbrief No. 29 van 2021, gedateer 28 April 2021, word 

geïmplementeer.  

 

3. Om bedrieglike aktiwiteite tydens die betaling van salarisse aan werknemers van die 

Wes-Kaap Onderwysdepartement (WKOD) te beperk en moontlik uit te wis, is die Z56-

vorm gewysig om beheermaatreëls in te sluit wat maklik deur die Direktoraat: 

Diensvoordele of Finansiële Administrasie hersien kan word voor bankbesonderhede 

op PERSAL ingevoer word.  

 

4. Die gewysigde Z56-vorm en die volgende prosedures sal vanaf 01 Desember 2021 

geïmplementeer word:  

 



2 

4.1 Die belangrikste beheermaatreël wat geïmplementeer word, is ŉ brief deur die bank 

wat die bankbesonderhede bevestig. As die brief egter nie verskaf word nie, sal die 

bankbesonderhede nie op PERSAL ingevoer of verander kan word nie. 

 

4.2 Ten opsigte van nuutaangestelde werknemers, sal bankbesonderhede deur die 

Direktoraat: Diensvoordele ingevoer word en moet dus aan daardie direktoraat 

verstrek word.  

 

4.3 Ten opsigte van bestaande werknemers, word bankbesonderhede deur die 

Direktoraat: Finansiële Administrasie verander, en moet dus aan daardie direktoraat 

verstrek word. 

 

4.4 Wanneer bestaande werknemers versoek om hul bankbesonderhede te verander, 

moet hulle seker maak dat die lopende bankrekeninge nie gesluit word tot waar hul 

salarisse in die nuwe bankrekeninge inbetaal word nie. Die Direktoraat: Finansiële 

Administrasie kan gekontak word om te bevestig dat die bankbesonderhede van die 

salaris verander is. 

 

4.5 Om dié rede sal die WKOD versoeke in elektroniese formaat via e-pos aanvaar om 

bankbesonderhede te verander. 

 

4.6 Let egter daarop dat elektroniese handtekeninge nie aanvaar sal word nie en dat die 

Z56-vorm in die teenwoordigheid van 'n kommissaris van ede onderteken en 

gesertifiseer moet word. 

 

4.7 Ten opsigte van virtuele bankdienste, moet die werknemer 'n bevestigingsbrief van 

die bank indien, vergesel van ŉ ondertekende beëdigde verklaring deur die 

werknemer sowel as 'n kommissaris van ede, wat bevestig dat die 

rekeningbesonderhede dié van die werknemer is (die virtuele aansoekvorm vir die 

bankbesonderhede en die beëdigde verklaring is aangeheg). 

 

5. Toegang tot die gewysigde Z56-vorm kan verkry word op die 

Mensbestuurpraktykstelsel. 

 

6. Die WKOD neem alle bedrieglike aktiwiteite wat homself of sy werknemers onder 

verdenking bring ernstig op en werk aan maatreëls om die gevolge van sodanige 

optrede te bestuur om te verseker dat werknemers se salarisse bewaar word. 

 

7. Lynbestuurders/prinsipale moet seker maak dat die inhoud van hierdie omsendbrief 

onder die aandag van al hul personeel gebring word en bewyse bewaar dat dit wel 

gekommunikeer is. 
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