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Werwing-en-keuringsminuut:  0001/2018  

 

Aan: Hoofdirekteure, Direkteure en Kringbestuurders 

 

Onderwerp:  Betaling van toelaes vir ’n waarnemende hoedanigheid aan werknemers wat 

as kantoorgebaseerde opvoeders aangestel is, of staatsamptenare 

 

1. Die prosedure vir die aanstelling van ’n kantoorgebaseerde opvoeder of ’n 

staatsamptenaar in ’n hoër vakante en befondsde pos in ’n waarnemende 

hoedanigheid, en inligting oor die betaling van ’n toelae vir ’n waarnemende 

hoedanigheid in sodanige gevalle, is in Omsendbrief 0010/2010, 0142/2003 en 

0103/2002 oorgedra. Hierdie minuut vul die bepalings van die vorige omsendbriewe 

aan. 

 

2. Die volgende prosedures, soos volgens die stipulasies van Hoofstuk 1, Deel VII, 

paragraaf B5 van die Staatdiensregulasies van 2016, 

Staatsdienskoördineringsbedingingsraad (SDKBR) Resolusie 9 van 2001 en SDKBR 

Resolusie 1 van 2002 moet ten opsigte van die betaling van toelaes vir waarnemende 

hoedanighede nagekom word wanneer kantoorgebaseerde opvoeders of 

staatsamptenare vir aangestelling in ’n hoër vakante en befondsde pos in ’n 

waarnemende hoedanigheid genomineer word. 

a) Slegs ’n permanent aangestelde werknemer van die Wes-Kaap 

Onderwysdepartement (WKOD) mag in ’n hoër vakante en befondsde pos in ’n 

waarnemende hoedanigheid aangestel word. Enige kontrakaanstelling moet 

dus op die hoër posvlak gedoen word. 

b) Die aanstellingstydperk moet ononderbroke en langer as ses weke wees, maar 

nie 12 maande oorskry nie. 

c) ’n Nuwe aansoek moet gedoen word vir ’n tydperk wat 12 maande oorskry.  

Sodanige aansoek sal nie as ’n verlenging gereken word nie en sal as ’n nuwe 

aansoek/kontrak/waarnemende tydperk hanteer word. 

d) Die hoof van die komponent moet die werknemer skriftelik van sy of haar 

aanstelling in die hoër vakante en befondsde pos in ’n waarnemende 

hoedanigheid in kennis stel, en die werknemer moet die aanstelling skriftelik 

aanvaar of van die hand wys. 

e) ’n Toelae vir ’n waarnemende hoedanigheid sal betaal word, mits die pos 

vakant en befonds is. (Geen toelae vir ’n waarnemende hoedanigheid sal aan 

personeel wat in ’n pos waarneem omdat die permanente posbekleër met 

verlof is, betaal word nie.)  



 
 

f) ’n Toelae vir ’n waarnemende hoedanigheid is die verskil tussen die werknemer 

se huidige salariskerf en die aanvangskerf van die hoër vakante en befondsde 

pos.  

g) Indien ’n werknemer op ’n salariskerf (’n persoonlike kerf ingesluit) is wat hoër is as 

die aanvangskerf van die hoër vakante en befondsde pos waarin hy of sy 

aangestel is, sal die toelae vir die waarnemende hoedanigheid die verskil tussen 

die huidige salariskerf en die volgende hoër salariskerf van toepassing op die 

hoër vakante en befondsde pos wees, mits daar ’n verskil is. Indien die hoër 

vakante en befondsde pos ŉ Senior Bestuursdiens- (SBD-) pos is, is die verskil 

tussen die huidige salariskerf en 70% van die inklusiewe soepel 

vergoedingspakket betaalbaar, mits daar ŉ verskil is. In die geval van 

kantoorgebaseerde opvoeders, sal 6 kerwe van toepassing wees. 

h) ’n Toelae vir ’n waarnemende hoedanigheid is niepensioendraend. 

i) ’n Toelae vir ’n waarnemende hoedanigheid sal maandeliks betaal word, mits 

die eerste betaling plaasvind in die maand nadat die ses weke waarna in 

paragraaf 2(b) hierbo verwys word, voltooi is. 

 

3. Die nominasieproses: 

a) Die hoof van die komponent moet die nominasie maak.  

b) Die direkteur moet verifieer dat die nominasie aan die voorskrifte voldoen en 

seker maak dat alle dokumentasie ontvang is voordat die aansoek aanbeveel 

en na die Direkteur: Werwing en Keuring gestuur word. 

c) Waar daar meer as een kandidaat is, moet die direkteur deur ’n objektiewe 

keuringsproses gaan. 

d) Die beleid van die WKOD maak ook daarvoor voorsiening dat botallige 

personeel of ander toepaslik gekwalifiseerde werknemers in die afdeling die 

geleentheid gebied word om op 'n roteringsbasis waar te neem. 

 

4. Die aangehegte aansoekvorm vir ’n toelae vir ’n waarnemende hoedanigheid moet 

by die Direkteur: Werwing en Keuring vir die prosessering van betaling ingedien word. 

’n Volledige skriftelike motivering moet enige afwyking van die voorskrifte saamgaan.  

 

5. Alle waarnemende aanstellings is onderworpe aan die goedkeuring van die 

Hoofdirekteur: Mensbestuurspraktyke. Alle pogings moet aangewend word om 

goedkeuring voor die aanvang van ’n waarnemende aanstelling te verkry. 

 

6. Werknemers moet daarop let dat hul waarnemende aanstelling nie die reg op 'n 

permanente aanstelling in die pos bied sodra dit geadverteer word nie. 

 

7. Bring asseblief die inhoud van hierdie minuut onder die aandag van alle werknemers.  
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NOMINATION FOR AN ACTING APPOINTMENT WITH A FINANCIAL IMPLICATION: 

OFFICE-BASED STAFF 
 

A. IMPORTANT NOTICE 
This form must be completed by the component head and employee nominated for an acting 
appointment and submitted via the district director for approval to the delegated authority. The nominee 
may only assume duty after approval from the delegated authority.  All nominations must be received prior 
to the commencement of the acting period. 

B. INSTITUTION 

Name of component:   

District office:  

C. PARTICULARS OF POST 

Post title:  

Reason for vacancy:  

Period of acting 
appointment:  

D. DETAILS OF APPLICANT NOMINATED TO ACT 

Surname:  

First names:  

PERSAL number:  

I, ………………………………………………………………………., hereby accept the nomination to act in the post 
for the period stipulated in Section C above. 

…………………………………………… ……………………………………… 
SIGNATURE  DATE 
E. NOMINATION 
This serves to confirm that the nominee qualifies for the acting appointment in all aspects in terms of 
Circulars 0002/2013, 0010/2010, 0142/2003 and 0103/2002. 

Name Signature Date 
Component head: 

   

Stamp of institution Motivation: (if required) 
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F. RECOMMENDATION BY DISTRICT DIRECTOR 

The nomination for an acting appointment was verified and is recommended Yes No 
Comments: 

SIGNATURE OF DISTRICT DIRECTOR: DATE: 

G. VERIFICATION BY ESTABLISHMENT MANAGEMENT 
The post, in which the nomination for an acting appointment is made, is vacant and 
funded  Yes No 

Comments: 

SIGNATURE OF HEAD: ESTABLISHMENT ADMINISTRATION: DATE: 

H. DECLARATION BY DIRECTOR: RECRUITMENT AND SELECTION 

Nomination for acting appointment:  

Supported Not supported Amended 

Comments:  

SIGNATURE OF DIRECTOR: RECRUITMENT AND SELECTION: DATE: 
I. DECLARATION BY DELEGATED AUTHORITY 

Nomination for acting appointment: 

Approved Not approved Amended 

Comments:  

SIGNATURE OF CHIEF DIRECTOR: PEOPLE MANAGEMENT PRACTICES                            DATE: 


