
  

        

    

Regulation Gazette No. 6966 Regulasiekoerant 

Voi. 426 Pretoria, 29 December 2000/29 Desember 2000 

No. 21922 

  HELPLINE: 0800-123-22 Prevention is the cure 
        

  

00081608—A ‘ 21922—1



2 No. 21922 GOVERNMENT GAZETTE, 29 DECEMBER 2000 
  

  

CONTENTS 
. Page Gazette 
No. , , No. No. 

GOVERNMENT NOTICE 

Labour, Department of 

Government Notice 

R. 1392 Labour Relations Act (66/1995): 
‘ -Bargaining Council for the Furniture 

Trade, Free State: Extension of 
._Exemptions .and Dispute Resolution 
Collective Agreement (B-Agreement) to 
NON-PartieS ........ sees eeeeceeeteeeeesseeeeennaens 3 21922 

INHOUD 

Bladsy Koerant 
No. No. No. 

GOEWERMENTSKENNISGEWING 

Arbeid, Departement van 

Goewermeniskennisgewing 

R. 1392 Wet op Arbeidsverhoudinge (66/1995): 

Bedingingsraad vir die Meubelbedryf, 

Vrystaat: Uitbreiding van Vrystellings en 

Geskilbeslegtings Kollektiewe Ooreen- 

koms (B-Ooreenkoms) na Nie-partye ..... 3 21922 

 



STAATSKOERANT, 29 DESEMBER 2000 | No. 21922 ‘3 
  

GOVERNMENT NOTICE 
GOEWERMENTSKENNISGEWING 
  

DEPARTMENT OF AGRICULTURE 

DEPARTEMENT VAN LANDBOU 

No. R. 1392 ae 29 December 2000 

' LABOUR RELATIONS ACT, 1995 

BARGAINING COUNCIL FOR THE FURNITURE TRADE, FREE STATE: EXTENSION OF EXEMPTIONS AND 
DISPUTE RESOLUTION COLLECTIVE AGREEMENT (B-AGREEMENT) TO NON-PARTIES 

1, Membathisi Mphumzi Shepherd Mdladiana, Minister of Labour, hereby in terms of section 32 (2) of the Labour Relations 
Act, 1995, declare that the Collective Agreement which appears in the Schedule hereto, which was concluded in the Bargaining 

Council for the Furniture Trade, Free State, and is binding in terms of section 31 of the Labour Relations Act, 1995, on the 
parties which concluded the Agreement, shall be binding on the other employers and employees in that Trade, with effect from 
8 January 2001 and for the period ending 30 April 2005. 

M. M. S. MDLADLANA 

Minister of Labour 

Note: An English translation of the Agreement is available on request from the Council. 

  

No. R. 1392 CT ae 29 Desember 2000 
ee WET oP ARBEIDSVERHOUDINGE, 1995 .. oo 

BEDINGINGSRAAD VIR DIE MEUBELBEDRYF, VRYSTAAT: UITBREIDING VAN VRYSTELLINGS EN.- 
GESKILBESLEGTINGS KOLLEKTIEWE OOREENKOMS (B-OOREENKOMS) NA NIE-PARTYE 

Ek, Membathisi Mphumzi Shepherd Mdladlana, Minister van Arbeid, verklaar hierby, kragtens artikel 32 (2 ) van die Wet 
op Arbeidsverhoudinge, 1995, dat die Kollektiewe Ooreenkoms wat in die Bylae hiervan verskyn en wat in die Bedingingsraad 

vir die Meubelbedryf, Vrystaat aangegaan is en kragtens artikel 31 van die Wet op Arbeidsverhoudinge, 1995, bindend is op die 
partye wat die Ooreenkoms aangegaan het,'biridend is.vir die ander werkgewers en werknemers | in daardie @ Bedryt,n ‘met ingang 
van 8 Januarie 2001, en vir die tydperk wat op 30 April 2005 eindig. . . 

M. M. S. MDLADLANA 

Minister van Arbeid __ 

Lod 
2 

BYLAE 
BEDINGINGSRAAD VIR. DIE MEUBELBEDRYF, VRYSTAAT 

KOLLEKTIEWE OOREENKOMS B: VRYSTELLINGS EN GESKILBESLEGTING 

ooreenkomstig die Wet op Arbeidsverhoudinge, Wet No. 66 van 1995, gesluit deur en aangegaan tussen die 

Vereniging van Meubelfabrikante en Stoffeerders, Vrystaat 

(hierna die “werkgewers” of die “werkgewersorganisasie” genoem), aan die een kant, en die 

“ mo National Union of Furniture and Allied Workers of- South Africa 

(hierna die “werknemers” of die “vakbond” genoem), aan die ander kant, 

wat die partye is by die Bedingingsraad vir die Meubelbedryf, Vrystaat. 
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Wes 5 24 TOEPASSINGSBESTEK = ® 
(1) Hierdie Ooreenkoms moet in die Meubelbedryf, Vrystaat nagekom word soos die bestaan het onmiddellik v voor r die 

daturh van inwerkingtreding van die Grondwet van die Republiek van Suid- Afrika, 1993 (Wet No. 200 of 1993)— 

(a) deur alle werkgewers wat lede van die werkgewersorganisasie is en deur alle werknemers wat lede van die 

vakbond is, en wat by die Nywerheid betrokke of daarin werksaam Is; . 

(b) in die provinsie Vrystaat. 

(2) Ondanks subklousule (1) is hierdie Ooreenkoms van toepassing op— ~ 

(a) werknemers vir wie lone in die Raad se Kollektiewe Ooreenkoms A: Hootooreenkoms voorgeskryf word en op 

die werkgewers van sodanige werknemers; 

(b) vakleerlinge, slegs vir sover dit nie onbestaanbaar is nie met 'n kontrak wat daarkragtens aangegaan is of met 

'  -voorwaardes wat daarkragtens gestel is. 

_ 2. GELDIGHEIDSDUUR VAN OOREENKOMS 

Hierdie Ooreenkoms tree op 1 Mei 2000 tussen die partye in werking en is ingevolge artikel 31 van die Wet vanal daardie 

datum vir die partye bindend, en is vir nie-partye bindend vanaf die datum wat die Minister van Arbeid ingevolge artikel 32 van 

die Wet vasstel, en bly tot 30 April 2005 van krag. 

, 3. WOORDOMSKRYWING 
Alle uitdrukkings wat in hierdie Ooreenkoms gebesig en in die Wet op Arbeidsverhoudinge, 1995, omskryf word, het 

dieselfde betekenis as in daardie Wet; waar daar van ’n wet melding gemaak word, omvat dit alle wysigings van sodanige wet, 

en tensy die teenoorgestelde bedoeling blyk, omvat woorde wat die manlike geslag aandui ook vroue, en:omgekeerd, vooris, 

tensy dit met die samehang onbestaanbaar is, beteken— 

“Raad”, die Bedingingsraad vir die Meubelbedrytf, Vrystaat 

“Wet”, die Wet op Arbeidsverhoudinge, 1995 

“wet”, ook die gemene reg. 

4. VRYSTELLINGS 

(1) Enige nie- party tot wie hierdie Ooreenkoms ingevolge artikel 32 van die Wet uitgebrei is, kan by die Raad aansoek 

doen om vrystelling van enige van die bepalings van hierdie Ooreenkoms. - 

(2) Aansoeke om vrystelling moet skriftelik aan die Sekretaris van die Raad gerig word. 

(3) Aansoeke moet aan die volgende vereistes voldoen: 

(a) Die aansoek moet ten volle gemotiveerd wees; 

{b) toepaslike data en finansiéle inligting moet die aansoek vergesel; 

(c) aansoeke wat die werknemers se diensvoorwaardes raak, word nie corweeg nie tensy die werknemers of hul 

verteenwoordigers geraadpleeg is en hul standpunte volledig weerspieé! word in ’n bygaande document; 

(d) indien die aard en omvang van die aansoek om vrysielling dit vereis, moet 'n plan daarby aangeheg word wat 

die doelwitte, doelwitdatums en regstellende stappe wat gevoig gaan word om die situasie wat aanleiding tot die 

aansoek gegee het, reg te stel; 

(e) dui die tydperk aan waarvoor vrystelling gevra word. 

(4) Die Sekretaris van die Raad moet in die eerste instansie die aansoek om vrystelling op die sakelys van die volgende 

Raadsvergardering, vir besluit plaas. 

(5) Aansoeke om vrystelling wat na die Raad verwys word, word deur die Raad oorweeg aan die hand van die 

vrysteilingskriteria uiteengesit in subklousule (9) hiervan, en die applikant moet skriftelik van die Raad se beslissing verwittig 

word binne 14 gewone werksdae na die vergadering waartydens die aansoeke oorweeg was. 

(6) Die Raad vestig hierby 'n Onafhanklike Liggaam ingevolge artikel 32 (3) (e) van die Wet wat enige appél aanhoor en 

beslis wat aangeteken word teen— are 

(a) - die Raad-se weiering van ’n nie- party se aansoek om veystelling ve van die bepalings van hierdie Ooreenkoms; 

 (b) die intrekking van So ’n vrystelling deur die Raad. , . 

(7) Binne 14 opeenvolgende dae nadat die nie-party van die Raad se beslissing “a eangaands sy aansoek om vrystelling 

verwittig:is, Kan die nie-party wat ontevrede is met die Raad se beslissing, 'n skriftelike appél teen die Raad se beslissing by 

die Sekretaris van die Raad indien. Sodanig appél moet volledig gemotiveerd wees. 

(8) Die Sekretatis moet die appé!, tesame met die Raad se beslissing rakende die aansoek om vrystelling, aan die 

Onafhanklike Liggaam voorlé wat die aangeleentheid so spoedig moontlik moet aanhoor en daaroor moet besluit met 

inagneming van die vrystellingskriteria uiteen gesit in subklousule (9) hiervan.
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(9) Tydens die oorweging van die aansoek- ‘moet. alle toepasiike faktore in ag geneem word, wat die , volgende | maat- 

stawwe insluit, maar nie daartoe beperk i is nie: 

“(ay ‘ Die aansoeker se vorige, rekord (indien nodig) wat betrekking het op. ‘die. nakoming van n die Raad se kollektiowe 

Ooreenkomsté en Vrystellingsertifikate; 

(bp) Spesiale « omstandighede wat bestaan; os . —_ — oe. a 

(c) Enige presedent wat geskep kan word; - 

(d) Die belang van die nywerheid met betrekking tot— 

— (i) _onregverdige mededinging; 

(ii) kollektiewe bedinging; 

(iii) . die potensiaal vir arbeidsonrus; 

(iv) verhoogde indiensneming. 

(e) Die belang van die werknemer met betrekking tot— 

(i) _uitbuiting; 

werkpreservering; 

Billike diensvoorwaardes; 

moontlike finansiéle voordele; 

gesondheid en veiligheid;. 

(vi) skending van basiese regie. 

(e) Die belang van die werkgewer met betrekking tot— 

(i) finansiéle stabiliteit; 

(ii) invioed op produktiwiteit; 

(iii) toekomstige verhouding met werknemer/vakbond; 

(iv) bedryfsvereistes. 

(10) Indien die appélaansoek toegestaan word, moet die Onafhanklike Liggaam ‘n | wrystellingsertiikaat uitreik, 

onderteken die die Voorsitter en Sekretaris. wat die volgende besonderhede bevat: 

(a) die volle name van die appiikant(e ); 

(b) die handelsnaam; 

(c) die bepalings van die Ooreenkoms ten opsigte waarvan die vrystelling toegestaan is;; 

(d) die tydperk ten opsigte waarvan die vrystelling sal geld; 

(e) die datum van uitreiking; 

 (f) die voorwaardes waaronder die vrystelling toegestaan word. 

(11): Indien ’n aansoek afgekeur word, moet die Onafhanklike Liggaam redes verstrek waarom die aansoek ten volle of 

gedeeltelik afgekeur is, welke redes aan die applikant bekend gemaak moet word. : 

(12) Die Onafhanklike Liggaam moet— 

(a) ’n afskrif van die sertifikaat behou en al die sertifikate in numeriese volgorde nommer; 

(b) ’n afskrif van die sertifikaat van die Sekretaris van die Raad besorg; en 

(c) ’n afskrif van die sertifikaat wat aan ’n werknemer uitgereik is aan die werkgewer besorg. . 

(13) ’n Werkgewer aan wie n sertifikaat uitgereik is, moet die sertifikaat te alle tye by sy bedryfsinrigting beskikbaar hou 

vir inspeksie. Ce, 

. 5. GESKILBESLEGTING. __- a eg 

Alle geskille moet, indien die Wet dit vereis, na die Raad verwys word vir versoening. en arbitrasie: 

(1) Geskille oor die interpretasie of toepassing van die Raad se Kollektiewe Ooreenkomste (Afdwinging):- 

Versoening—(a). -Enige persoon mag 'n geskil oor die interpretasie, toepassing of afdwinging van die Raad se 
kollektiewe ooreenkomste na die Sekretaris van die Raad verwys vir beslegting ingevolge hierdie 

Ooreenkoms. . 

(b) Die Sekretaris van die Raad of 'n aangewese beampte kan’ n aangewese agent versoek ¢ om-die 

geskil te ondersoek. 

(c) _. Die aangewese agent moet die feite met betrekking tot die geskil ondersoek en indien die agent 

rede het om te glo dat ’n koliektiewe ooreenkoms verbreek is, kan die agent poog om-deur 

middel van bemiddeling te verseker dat die ooreenkoms nagekom word.
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sap 7... (dj: ‘Die vaangewese agent moet ’n skriftelike verslag aan die’ Sektetaris voorlé betreffende die 

ondersoek, die stappe wat gedoen is om die nakoming: vansdie ooreenkoms te verseker en die 

_resultaat van, sodanige stappe. ay 

-3,.(e):-. Indien-.’n. aangewese, agent in--die uitvoering van: “sy pligte vasstel dat die Ooreenkoms 

oénskynlik: verbreek.is, moet die agent— . 

(i) . indien verdere bemiddelling aan die hand gedoen word, die geskil vir versoening verwys 

na die Geskilbeslegtingskomitee van die Raad; of 

  

(ii). 'n nakomingsbevel uitreik; of r 

(iii) die geskil na arbitrasie verwys ingevolge klousule 5 (3 ) (a ) (i) van hierdie Ooreenkoms. 

(g). Indien die geskil na die Geskilbeslegtingskomitee verwys word, moet die Sekretaris die datum, 

tyd en plek van die bemiddellingsvergadering bepaal en skriftelik kennis hiervan gee aan die 

partye by die geskil. 

(2) Ander geskille na die Raad verwys ingevolge die Wet: 

Versoening: 

(a) _ ’n Party wat van voorneme is om ’n geskil na die Raad te verwys op grond van die feit dat die ontslag 

onbillk was— 

() moes, in die geval waar 1r regstellingsmiddele beskikbaar is, onmiddellik na onislag die proses 

geinisieer het om alle regstellingsmiddele uit te put; of 

(ii) moes, as daar 'n Erkenningsooreenkoms in werking is wat voorsiening maak vir ’n 

_ geskilbeslegtingsproses, dit gevolg het, voordat enige geskil na die Raad verwys kan word. 

_ (bo) .. Indien daar nagelaat word om binne 30 dae na ontslag die interne regstellingsmiddele_ uit te put of om 

enige ander proses te volg, moet die werknemer die beweerde geskil na die Raad verwys ten einde aan 

die bepalings van artikel 191 van die Wet te voldoen. 

(c) Die party wat die geskil na die Raad verwys het, moet bewys lewer, dat ’ n atskrif van die verwysing aan 

alle Partye by die geskil beteken is. 

(d) Die verwysing moet volledig ingevul en in die formaat van ‘Aanhangsel A wees. 

; (e) _Tydsbeperkings vir die verwysing van bepaalde kategorieé geskille na die Raad, soos gespesifiseer i in die 

Wet, moet nagekom word, maar die verwysing van alle kategorieé geskille na die Raad moet ontvang word 

binne 60 kalenderdae vanaf die datum /-waarop die geskil ontstaan het. 

/ O. Die Sekretaris of ’n aangewese beampte kan van ’n aangewese agent verlang om watter feite en inligting 

"ook al beskikbaar mag wees, van die Partye te bekom of te bevestig. 

(g) Die Raad mag nie die verwysing van ’n geskil aanvaar nie totdat van die Raad daarvan oortuig is dat daar 

aan die bepalings van klousule (a) hierbo vermeld, voldoen is en ook dat die Raad oor die nodige 

jurisdiksie beskik. Die Raad moet die aangeleentheid ondersoek op die wyse en deur die middele wat die 

Raad as paslik beskou ten einde te bepaal of die Raad oor die jurisdiksie beskik al dan nie om in die geskil 

as versoener op te tree. Die Raad, sonder om die algemeenheid van sy regsplig te beperk, word nie deur 

die beskrywing en datum van die geskil, verskaf deur die aansoeker op Aanhangsel A, gebind nie, en is 

daarop geregtig om alle feite te ondersoek ten einde vas te stel of ’n geskil werklik tussen die partye bestan 

en om dan die werklike geskil te bepaal, asook die datum waarop dit ontstaan het. 

(h) Hangende die afhandeling van die proses bedoel in subklousule (g) hierbo, moet die 30-dae-tydperk 

oe waarbinne die Raad: moet probeer om die geskil te besleg, opgeskort word. 

(i) Die Raad moet’ n yerhoor: van die geskil by sy kantoor reél en ’n versoener of versoeners aanwys wat moet 

poog om die geskil deur middel van versoening te besleg. 

(j) Die versoener(s) moet ’n proses bepaal ten einde te probeer om die geskil te besleg en indien die 

omstandighede dit toelaat en dit t prakties moontlik | is, kan daar gereé| word dat die versoeningsverhoor 

telefonies geskied. - 

(k) Die aangewese versoéner(s) moet probeer om die geskil te besleg birine 30 dae na die datum waarop die 

Raad die verwysing ontvang het. Die partye kan egter ooreenkom om die.30- -dae-tydperk te verleng. 

(Il) Gedurende enige versoeningsverrigtinge wat gehou kan word, moet ‘n party by die geskil die verrigtinge 

persoonlik bywoon en kan die party verteenwoordig word deur n arbeidsverhoudingepraktisyn, 

regspraktisyn, ‘of deur ’n lid, ampsdraer of beampte van daardie party se vakbond of werkgewers- 

7 ‘organisasie, en, indien die party ’ n regspersoon is, deur ’n direkteur of ’n werknemer. 

(m) Indien die aansoeker versuim om aan die bepalings van paragraaf (1) te voldoen, kan die Raad van die 

aansoeker verwag om ’n deposito van R100, 00 te betaal as’’n nominale bydrae ter bestryding van die 

verspilde vergaderingskoste. . 
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(3), 

(4) 

(n) By die verstryking van die 30-dae-tydperk, of enige verdere tyepark: waaroor die Partye ooreengekom het, 

moet die: versoener— -° Ee a ve 

(i) .’n sertifikaat uitreik wat aandui of die peak bésl6y is al dan nie: Met dien verstande dat geen 
'. “-gertifikaat uitgereik word. nie aan ’n aansoeker wat sonder:vooraf kennisgewing en die verskaffing 

van goeie redes versuim om die versoeningsverrigtinge by te woon; 

-(ii) °h afskrif van die sertifikaat beteken aan elke party by ‘die geskil of aan die persoon wat ’n party in 

die versoeningsverrigtinge verteenwoordig het; en- , 

(iii) . die corspronklike van daardie sertiiikaat by die Raad op léer plaas. 

Aansoeke om kondonasie: 

(a) 

(b) 

(c) 

Indien 'n geskil buite die tydsbeperking voorgeskryf deur die Wet op Arbeidsverhioudinge, 1995 (Wet No. 66 van 

'1995),.vir versoening na die Raad verwys word, moet die verwysende party om kondonasie aansoek doen. 

Daardie aansoek moet by die. verwysing aangeheg word en daarmee saam aan die ander partye by die geskil 

beteken word. 

Die aansoek om kondonasie moet in die vorm van 'n beédigde verklaring wees. Die beédigde verklaring moet 

die rede verstrek vir die versuim om die geskil betyds te verwys. Daardie verduideliking moet volledig genoeg 

wees om die Raad in staat te stel om te begryp hoe dit gekom het dat daar versuim is om die aansoek betyds 

te verwys, en om die aansoeker se gedrag en motiewe te beoordeel. Die beédigde verklaring moet elk van die 

oorwegings hieronder in paragraaf (g) bedoel, behandel. - 

Indien die aansoek om kondonasie voortspruit uit die afwysing van ’n verwysing op grond daarvan dat die 

verwysende party versuim of geweier het om ’n geskeduleerde versoeningsvergadering by te woon of versuim 

‘of geweier het om die Raad in staat te stel om ’n geskilbestegtingsverhoor binne 60 dae na die datum van die 

“verwysing te bepaal, moet die redes vir die versuim of weiering verstrek word. 

By ontvangs van ’n aansoek om kondonasie teen die ander party by die geskil, binne 14 kalenderdae na 

betekening van die aansoek, by beédigde verklaring op die aansoek antwoord. Die antwoord moet die Raad en 

aan die aansoeker beteken word. 

Die aansoeker kan, binne sewe kalenderdae na betekening van die antwoordende verklaring, op die antwoord 

repliek lewer. Die repliek moet aan die Raad en aan die ander partye by die geskil beteken word. 

Die Raad moet die aansoek om kondonasie van die geskil oorweeg, en. kan mondelinge vertoé eis van die ander 

partye by die geskil. Kondonasie moet verleen word indien daar goeie gronde vir die laat verwysing is. Die 

oorwegings wat die Raad in aanmerking moet neem om te bepaal of kondonasie verleen moet word al dan nie, 

is die volgende: 

(1) Die graad van laatheid. 

(2) Die redes vir die laatheid. 

(3) Die graadvan versuim of foutering. 

(4) Die redelikheid van die verduideliking. 

(5). Die vooroordeel teenoor die ander partye by die geskil. 

(6) Die aansoeker/s se vooruitsigte op sukses. 

Aansoek om uitstel: 

(a) 

(b) 

Uitstel van ’n versoeningsvergadering is 'n vergunning wat die Raad kan toestaan. Die beleid van die Raad is 

gegrond op die feit dat die Wet die snelle beslegting van geskille beklemtoon en dat uitstel onvermydelik die 

beslegting van geskille vertraag. : 

Die beleid van die Raad is om nie uitstel te verleen nie, tensy— 

(i) daar goeie redes vir die aansoek aangevoer word; . 

(ii) die toepassing nie deur vertragende taktiek gemotiveer word nie; 

(iii). die aansoek betyds ingedien word; wae 

(iv), daar geen voordeel vir enige van dié partye by-die geskil is nie: 

Indien die aansoek om uitstel van die versoeningsvergadering sal lei tot die verstryking. van die 30- -dae-tydperk 

in artikel 135 bedoel, moet die party wat die uitstel verlang, die skriftelike toestemming van die ander partye 

verkry vir— 

(i) die aansoek om uitstel; en 

: (ii) die verlenging van die 30-dae-tydperk.
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_ 5) Versuim om versoeningsverrigtinge > by te.woon: 

-(a) Indien ‘n verwysende party ’n geskeduleerde versoeningsvergadering bywoon en die ander party dit n nie bywoon 

nie, kan die -Raad— 8 ’ 

(i) die verrigtinge uitstel; of 

(ii) ’n sertifikaat uitreik wat verklaar dat die geskil nie besleg is nie. 

“(b) Indien die verwysende party nie ’n geskeduleerde versoeningsvergadering bywoon nie en die ander party dit wel 

bywoon, kan die Raad— 

(i) die verrigtinge uitstel; of 

(ii) die verwysing van die hand wys. 

(c) Voordat die Raad besluit om die verwysing van die hand te wys, moet die Raad daarvan oortuig wees dat die 

partye behoorlik van die plek, datum en tyd van die versoeningsverrigtinge in kennis gestel is. 

(d) Indien ’n verwysing van die hand gewys | is, moet die Raad die partye daarvan in kennis stel dat die verwysing 

van die hand gewys is. 

(e) Indien ’n vewysing op grond van die nie-bywoning van ’n geskeduleerde versoeningsvergadering van die hand 

gewys is, kan die verwysende party die geskil na die Raad herverwys, en is die bepalings van paragraaf (f) van 

toepassing. 

(f) Die toepaslike voorgeskrewe tydsbestek en bepalings van die Wet op Arbeidsverhoudinge en die Raad se 

Vrystellings- en Geskilbeslegtingsooreenkoms is van toepassing op geskille wat na die Raad verwys word. 

(6) Arbitrasie: 

(a) Indien ’n geskil na bemiddelling onbesleg bly, moet die Raad reél vir arbitrasie van die geskil indien— 

(i) die Wet arbitrasie vereis en enige party by die geskil skriftelik versoek dat die geskil deur middel van 

arbitrasie besleg moet word, 

(li) die skriftelike arbitrasieversoek aan die Raad vergesel gaan van ’n bewys dat ’n afskrif van die versoek 

aan die ander party beteken is, 

(iii) . ‘n bemiddelaar ’n sertifikaat uitgereik het wat verklaar dat die geskil nie besleg is nie; en 

(iv) die skriftelike versoek in (a) hierbo bedoel, binne die voorgeskrewe tydsbeperkinge gespesifiseer in die 

Wet geskied, maar in alle ander gevalle binne 60 dae na die datum van uitreiking van die sertifikaat in 

. (iii) hierbo bedoel. 

~(b) Die kategorieé geskille wat die Raad ingevolge die Wet deur middel van arbitrasie moet besleg, word 

geklassifiseer in Byiae 4 van die Wet en besiaan uit die volgende: 

(i) Interpretasie en Toepassing van Kollektiewe Ooreenkomste Afdwinging—Hoofstuk III (artikel 24). 

(ii) -Interpretasie en Toepassing van Hoofstuk I! (artikel 9). 

(iii) Onbillike Ontslag—Wangedrag/Ongeskiktheid en Onbekwaamheid—Hoofstuk VIII (artikel 191). 

(iv) Uittreeloon—Hooistuk VIII (artikel 196). 

(v) Residuele onbillike arbeidspraktyke—Bylae 7 [item 2.4 (b)]. 

(c) Die Sekretaris, of ’n aangewese beampte van die Raad, moet— 

(i) met betrekking tot ander geskille as dié waarop paragraaf (b) i van toepassing is, binne 14 dae 

voldoening aan om die bepalings van subklousule 6(a) reél vir die ondertekening deur die Partye se 

Arbitrasie-ooreenkoms wat die arbiter se opdrag uiteensit; 

(ii) ’n geskikte, gekwalifiseerde arbiter aanwys wat ondervinding het ten opsigte van geskille wat op 

paragraaf (b) (i) betrekking het; 

(iii) die aanstelling van ‘n arbiter van die Geakkrediteerde paneel ten opsigte van ander geskille; 

(iv) .die partye deur middel van ’n bylae wat die tyd en plek van die verhoor aandui, in kennis stel; 

(v) indien nodig, reél om getuies te dagvaar om die verhcor by te woon. 

(d) Die arbiter moet die arbitrasie doen op 'n wyse wat hy gepas ag ten einde die geskil billik en spoedig te besleg, 

en moet die-wesenlike meriete van die geskil met die mins moontlike regsformaliteite hanteer. 

(e) Onderworpe aan die goeddunke van die Arbiter wat betref die gepaste vorm van die verrigtinge, kan ‘n party by 

die: geskil- self getuienis aflé, getuies oproep om te getuig, die getules van enige ander party ondervra en 

afsluitingsbetoé aan die arbiter rig. 

(f) By die arbitrasieverrigtinge kan ’n party by die geskil persoonlik verskyn of verteenwoordig word deur ’n 

arbeidsverhoudingepraktisyn, regspraktisyn, of deur ’n lid, ampsdraer of beampte van daardie party se vakbond 
of werkgewersorganisasie, en, indien die party 'n regspersoon is, deur 'n direkteur of ’n werknemer.
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(g) 

(h) 

(q) 

Indien die geskil waaroor die arbitrasie gaan, handel oor die billikheid'van ’n ontslag en ’n party aanvoer dat die 

rede vir die ontslag; betrekking het op die werknemer se gedrag of bekwaambheid, is die partye by die 

arbitrasieverrigtinge, ondanks paragraaf (f), nie geregtig op verteenwoordiging deur 'n arbeidsverhoudings- 

praktisyn of regspraktisyn nie, behalwe— be 

(i) | met die toestemming van die partye; of 

- (ii) — indien die arbiter bevind dat dit onredelik sou wees om te verwag dat ’ n party sonder regsverteen- 

woordiging die geskil moet hanteer, en nadat die volgende aspekte in ag geneem is: 

(aa) Die aard van regskwessies wat deur die geskil aanhangig gemaak is; 

(bb) Die ingewikkelde aard van die geskil; 

(cc) Die openbare belang; en 

) (dd) Die vergelykende bekwaamhede van die teenpartye of hulle verteenwoordigers om die arbitrasie 

van die geskil te hanteer. 

(a) Indien die arbiter bevind dat enige party nagelaat het om te voldoen aan die voorwaardes van énige van 

die Raad se kollektiewe ooreenkomste wat bindend is vir daardie party kan die arbiter, benewens enige 

ander toepaslike bevel, ’n boete oplé. 

(6} Die maksimum boete wat ’n arbiter kan oplé indien ‘n voorwaarde | van ’n Kollektiewe Ooreerikoms nie 

‘nagekom is nie— 

{i) ultgesonderd gevalle waar 'n bedrag verskuldig aan 'n werknemer/party ingevolge enige 

bepaling nie betaal is nie, is die boete betaalbaar ingevolge Tabel Een of Tabel Twee; 

(ii) © in gevalle waar ’n bedrag nie aan ’n werknemerparty betaal is nie, is die groter bedrag betaalbaar 

soos bepaal ingevolge Tabel Een of Tabel Twee. 

Die arbiter moet enige goeie praktykkodes ooreenkomstig die Wet, wat betrekking het op die aangeleenthéid wat 

in die arbitrasieverrigtinge oorweeg word, in aanmerking neem. 

Die arbiter kan enige gepaste arbitrasietoekenning ingevolge die Wet maak, wat insluit, maar nie beperk is nie 

tot, ’n toekenning— 

{i) wat aan die voorwaardes van die hoofoogmerke van die Wet uitvoering gee; 

(ii) wat ’n verklarende bevel insluit of in die vorm daarvan in. 

Die arbiter mag nie ‘n kostebevel in die arbitrasietoekenning instuit nie tensy 'n party, of die persoon wat die party 

gedurende die arbitrasieverrigtinge verteenwoordig, op ’n ligsinnige of treiterende wyse opgetree het deur— 

(i) die geskil by die arbitrasieverrigtinge voort te sit of te verdedig; of - 

(ii) die betrokkene se gedrag tydens die arbitrasieverrigtinge; 

(iii) nate laat om die arbitrasieverrigtinge by te woon sonder om grondige redes en vooraf kennis aan 

die Sekretaris te gee. 

Indien, ingevolge artikel 194 (1) van die Wet, die arbiter bevind dat die ontslag prosedureel onbillik was, » kan die 

arbiter van die werkgewer arbitrasiegeld vorder. 

Binne 14 dae na afloop van die arbitrasieverrigtinge moet die arbiter— 

(i) ’n arbitrasietoekenning, onderteken deur die arbiter, uitreik. 

(ii) ‘n afskrif van die toekenning beteken aan elke party by die geskil of aan die persoon wat die party 

by die arbitrasieverrigtinge verteenwoordig het; en 

(ii) die oorspronklike van daardie toekenning by die Sekretaris van die Raad indien. 

Binne 30 dae na die beeindiging van die arbitrasieverrigtinge moet die arbiter, op ’n skriftelike versoek, aan 

enigeen van die partye redes vir die toekenning verstrek. 

indien grondige redes bestaan, kan die Sekretaris die tydperk verleng waarbinne die arbitrasietoekenning moet 

geskied en moet die Sekretaris die redes vir die verlenging skriftelik aan die partye beteken en dit liasseer. 

Die arbiter kan op sy eie inisiatief of as gevolg van die uitslag van ’n aansoek deur ’'n party’ wat deur ’n toeken- 
ning geraak word, ’n toekenning wysig of ophef— 

(i) wat verkeerdelik aangevra of verkeerdelik gemaak was in die afwesigheid van enige party wat 

deur daardie toekenning geraak word; 

(i) waarin daar ’n dubbelsinnigheid of ’n klaarblyklike fout of weglating is, maar net in die mate van - 
dié dubbelsinnigheid, fout of weglating; of 

(ii) wat gemaak is as gevolg van ‘n mistasting gemeen aan al die partye by die verrigtinge. 

Die Sekretaris kan ingevolge artikel 158 (1) van die Wet op Arbeidsverhoudinge aansoek doen dat ’n arbitrasie- 

toekenning ‘n bevel van die Arbeidshof word.
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“@2<2°WAKSIMUM TOELAATBARE BOETE WAT NIE ENIGE ONDERBETALINGS INSLUIT NIE 

Geen vorige oortreding nie......... sencetgienneeaeeinegecruern ne testes sees setae vandesees R100 per werknemer ten opsigte 

ep? Bs 

n n Vorige geval waar daar nagelaat i is om aan diesel bepaling te: VOIIBN en 

    

    

’n Vorige geval binne die vooraigaaride 12 | nde’ waar daar nagelaat | is om aan 

dieselfde bepaling te voldoen of twee vorige Veroordelings bi binne drie j jaar ten opsigte 

van dieselfde bepaling. 

Drie vorige gevalle binne drie jaar waar agar’ nagelat i is om aan diesetfde bepaling: te. 
voidoen. : 

Vier vorige gevalle binne drie jaar waar daar ragelaat is Is om aan dieselice bepaling te 

voldoen. SEL 

‘van wie daar nagelaat is om aan 

’n bepaling te voldoen. .. 

R200 per werknemer ten opsigte 

van wie daar nagelaat is om aan 

‘n bepaling te voldoen. 

R300 per werknemer ten opsigte 
van wie daar nagelaat is om aan 

’n bepaling te voldoen. 

R400 per. werknemer ten. opsigte 

van wie daar nagelaat is om aan 

’n bepaling te voldoen. 

R500 per werknemer :ten opsigte 

van wie daar nagelaat is om aan 

’n bepaling te voldoen. 

    

’n Vorige geval binne ’n jaar waar daar nagelaat is om aan diéselfde bepaling te voldoen 
_ Of twee vorige veroordelings binne.drie jaar ten opsigte van dieselfde bepaling. . . 

  

Drie vorige » gevalle binne drie jaar waar daar nageaat is is om aan. dieseltde bepaling te 

voldoen. 

    

Vier. of meer. vorige. binne drie j jaar.waar. daar nageleat i is. om: aan dieselfde bepatings te 

_ voldoen. - . : 

25% van die bedrag verskuldig, 
insluitende enige.rente verskuldig 

op die bedrag soos op die datum 
~ van die bevel. 

50% van die bedrag verskuldig, 
insluitende enige rente verskuldig 

op die bedrag soos op die datum 
van die bevel. 

75% van die bedrag verskuldig, 
_. insluitende enige rente verskuldig 

op die bedrag soos op die datum 
van van die bevel. 

100% van die bedrag verskuldig, 

insluitende enige rente verskuldig 
op die bedrag soos op die datum 

van die bevel. 

200% van die bedrag verskuldig, 
insluitende enige rente verskuldig 

op die bedrag soos op die datum 

van die bevel. 

Me en namens die partye nye die Raad doph hede die Stste 2 ag van Augustus 2000 te Bloemfontein onderteken. 

     
T. C. SOLOMON 

Voorsitter. van 1 die F Raad... | 

Ondervoorsitter van die Raad - 

E. JANSE VAN RENSBURG 

Sekretaris van die Raad
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Kellnerstraat45 & are “pong Posbus 689 

BLOEMFONTEIN = — . _ ‘BLOEMFONTEIN 
9301 Ph ee cnet net nie ope cece ce HO USTs 9300 

Tel. (051) 448-1124 | . Paks (051) 448-1129 

~“AANHANGSELA 

"VERWYSING VAN ’N GESKIL VIR VERSOENING KONSILIASIE_ 
     

(1) BESONDERHEDE VAN PARTY WAT GESKI' VERWYS > 

Merk die toepaslike blokkie 

As die verwysende party, is u: 

    

n werknemer | ‘nvakbondbeampte of 

-verteenwoordiger             

    

‘n werkgewer 'n werkgewersorganisasiebeampte _ 

of -verteenwoordiger 
ey ya ts 

            

  

. .As.u’n wernemer is, vul (a) hieronder in en as u 'n vakbondbeampte of -verteenwoordiger, 'n werkgewer of.’n werkgewers- 

organisasiebeampte of--verteenwoordiger is, vul (b) in: 

(a) As die verwysende party ’n werknemer is: 

  

  

As 'n vakbond of werk- 
gewersorganisasie u help 

met die geskil, versirek 
hulle besonderhede ook. | —     

  

  

  (b) As die verwysende partye * n 1 werkgewer, 'n werkgewersrganisesie of’ n vakbond i is: 
U kontakbesonderhede: - -    As meer as een party die 

geskil verwys, skryf die ;NCACAT EN sanenesnapavetnnannnnand : seseenanne MO ene vene Decne neniaeeeneeetennononseenanaisnusususuane 

ander party se besonder-| = = Adres ww peaaensnssecseesevensonsasvasuansecsteaeesenensnensesase 
hede op ’n aparte vel 

papier en kram dit aan 
hierdie vorm. 

CPOd uA cnn nn enn nrn mE naa Re DRG Ra Rann ene n ED Ese A a ARON ONE DNO REDE RE READE ORR H HOO RES eSNOREanaEAaL 

    

  

Raad se VerwySingSnOMmMe?: .........cccceceseessesestseeeens      
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(2) BESONDERHEDE VAN ANDER PARTY (NIEOPPONERENDE PARTY) 

Merk die toepaslike blokkie 

As die verwysende party, is u: 
  

‘n werknemer 
  

  

*n werkgewer       

  

As meer as een party die 

geskil verwys, skryf die 

ander party se besonder- 

hede op ‘n aparte vel 

papier en kram dit aan 

hierdie vorm.       
  

Beskryf die betrokke 

vraagstukke: Die lys op 
bladsy 7 behoort u te help. 

U beskrywing sal die Raad. 
help om die aangeleent- , 

“heid te hanteer. Dit is nie 
bedoel om u te bind nie. — 
  

  

Kyk na die lys geskille en 
hulle ooreenstemmende 
artikels op bladsy 7. Indien 
uonseker is oor die 

betrokke artikel, kan u (3) 
(b) oop los.       
  

Spesiale kenmerke kan wees 

die dringendheid van ’n saak, 

die groot aantal mense wat 

betrokke is, belangrike regs- . 

| of arbeidsaangeleenthede, 
ens.       

  

es
 

  

_n vakbondbeampte of . 

tk ‘-yérteénwoordiger “~~ 

  

  

  

n werkgewersorganisasiebeampte. 

of -verteenwoordiger       

Tel. 

  

wo (3) « AARDVAN-GESKIL 5. :5 

  

(a) Die geskil gaan oor: 

  

(b) Die geskil het betrekking. OP AFtiKel oo. van die Wet op Arbeids- 

verhoudinge, 1995. . 

(4) SPESIALE EIENSKAPPE (AS DAAR IS) 

Ek/ons wil graag die volgende spesiale elenskappe \ van hierdie geskil onder die aandag 

van die Kommissie bring: 

  

_. Skrap die blok hieronder indien nie van toepassing nie: 

  

  
Geskil oor eensydige verandering van bepalings en ‘diensvoorwaardes (artikel 64 (4)). 

Ek/ons vereis dat die werkgewerparty 30 dae lank nie die voorgestelde verandering wat tot hierdie geskil gelei het, eensydig 

implementeer nie, of dat hy die bepalings en diensvoorwaardes wat voor die verandering van toepassing was, herstel. 

Onderteken: Levees assassasavasaevavesacacecaeauersuseseseseseatsearseseneaeatatacerenneneess sivecsueesnaeesaneceanecsanecsunceuseceanegsneeeas (party wat die geskil verwys).    
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- Die geskil het op............. 

Datum van ontslag: 

  

  

  

Beskryf die resultaat of 
uitkoms wat u van hierdie 
versoening verlang. U word 

nie gebind deur die veorstelle 

wat hier gemaak word nie.     

  

  

Bewys dat die volgende vorm 

aan die ander party gestuur 
is, wees: 

’n. Afskrif van 'n registrasie 

strokie van die Poskantoor. 

| of 

n Atskrif van 'n gediende 
_kwitansie, indien per hand 
-afgelewer. — . 

‘of 

’n Getekende verklaring wat 
bevestig dat 'n. persoon dit 
afgelewer het. 

of Be 

'n Afskrif van 'n faks-bewys 
.wat bevestig dat dit gestuur 
is.     

        PEE A Ea 

(6) DATUMVANGESKIL 

  

seetetascaueseetsstssstsessesussssteeeseteesereeeneeeee ONTSTAAN, SEAR STi BE TSG 

Die resultaat wat ek/ons verlang: 

  

Tes a KENNISGEWING AAN DIE E ANDER PARTY 

'n Afskrif van die vorm is aan dié ander party by die geskil gestuur en die bewys i is ; aange- 
heg. 

(8) Het u al die interne kanale, insluitende die reg om te appelleer, gebruik? Ja/Nee. 
Indien nee, moet u asseblief nie redes verskaf hoekom u nie al die interne kanale 
gevolg het nie. 

  

(9) Geliewe alle onderhandelinge of gepoogde onderhandelinge te spesifiseer. wat - 
me plaasgevind het voor hierdie geskil verklaar en verwys is. 

  

(10) Indien die geskil op 'n onbillike ontsiag betrekking het, moet daar sangetoon word of 
dit- : 

(a) prosedureel onbillik was, of 

(bo) wesenlik onbillik was. 

  

PARTY WAT DIE GESKIL VERKLAAR 24 : 

Bykomende inligting (bv. die kontakbesonderhede van ’n | vakbond of werkgewersorganisasie: wat u bystaan of verteen- 
woordig) wat u onder die Raad se aandag wil bring. (Dui asseblief aan op watter nommer in hierdie vorm u kommentaar 
betrekking het.) 
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yO ’ VERSOENINGSVERWYSINGS 

AARD VAN DIE GESKIL 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

      

WAV-ARTIKEL Oy oe GESKIL 

ee wossnes | Veyheid van assosiasie en algemene beskerming. 

24 (2) reeccececseesseesesesesseeseeeeneeaes Interpretasie of toepassing van kollektiewe ooreenkoms. 

68 (1) oeeeeeeeeeeesenenenensenensenssenes Interpretasie of toepassing van bepalings oor kollektiewe bedinging. 

64 (4) ON 134. ee esenseeeree Enige aangeleentheid van onderlinge belang. 

64 (2) OM 134 ..sectessseccseecsseeetees Weiering om te beding. 

BF (4) eee eeeeeeteecseeaneenenes ‘eoseese Eensydige verandering van bedinge en voorwaardes van diens. 

74 (1) cccseesesesscseesseesseseeteseseeseeee Geskille binne noodsaaklike dienste. 

191 (1) cece eeeeeeteeseneseseeeeeeees Onbillike ontslag. 

196 (6) veccsccssesesssseseesessesesseees Uittreeloon. 

Sk 7, item 3 (1)...sssseseeeeeecseen Onbillike arbeidspraktyke. 
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    nk bk ed eo pe 

‘The National ay ik has then 

      

Let us ake your day vith he information you si Ce 

  

| National Library of SA, Pretoria Division 
—  POBox397 

0001 PRETORIA. es 
~TFel.:(012) 321 8931, Fax: (012 325-5984 as 

~ E-mail: infodesk@nisa.a ac. Za. a : 

      
Pe 

Staatshocrant e en Pr ouinsé ‘ Kocrante? 

‘Die Nasionale Bibloteckv van nsA \ het hulle! 

  

    

  

Met ons hoef u nie te sul om igang te te bekom nie. we 

Nasionale Biblioteek van SA, Pretoria Divisie_ 

Posbus 397. os - 

000! PRETORIA. . : Me 

Tel.:(012) 321-8931, Faks: (012) 325. 5984 

E-pos: infodesk@nisa. ac. za. cba          
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