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I n L EI D ING
Die doel van die nuwe arbeidswet is om te verseker dat alle werknemers
dieselfde basiese regte en beskerming het. Dit behels die voorkoming van
onregverdige diskriminasie teen vroue en die versekering dat manlike sowel
as vroulike werknemers in staat sal wees om vir gesinslede te sorg.
Die volgende sake word in hierdie inligtingstuk bespreek:
h h Diskriminasie op grond van geslag, gesinsverantwoordelikhede of
swangerskap
hh Swangerskap en kraamverlof
hh Gesinsverantwoordelikhede
hh Deernisverlof
hh Seksuele teistering.

Wie word deur die Arbeidswet beskerm?
Die bepalinge in die Arbeidswet op diskriminasie en seksuele
teistering geld vir alle werknemers. Die bepalings op kraam- en
deernisverlof geld vir alle werknemers behalwe lede van die –
hh Namibiese Weermag
hh Namibiese Polisiemag
hh Munisipale Polisiedienste waarna in die Polisiewet van 1990 verwys
word
hh Namibiese Sentrale Intelligensiediens
hh Gevangenisdiens.
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D ISKRI M INASIE
Die Arbeidswet bepaal dat ’n werkgewer nie ’n werknemer direk of indirek
verskillend mag behandel op grond van –
hh
hh
hh
hh

geslag
huwelikstaat
gesinsverantwoordelikheid (familieverantwoordelikheid)
vorige, huidige of toekomstige swangerskappe nie.

Dit is diskriminasie wanneer ’n werkgewer werknemers wat gelykwaardige
werk verrig, verskillend behandel net omdat die een ’n man en die ander ’n
vrou is.
Dit is diskriminasie wanneer ’n
werkgewer op grond van geslag
kies tussen werkaansoekers met
gelykwaardige kwalifikasies – tensy
die geslag van die werknemer
noodsaaklik is vir die werk.

MAN gesoek om die rol
van die STIGTERVADER
SAM NUJOMA
te vertolk in
opkomende film.

Die bepalings oor diskriminasie geld vir alle aspekte van indiensneming –
insluitend bevorderings (promosies) en degradering, verplasings en aanwysing
vir opleidingsprogramme.
Beplan jy om kinders
te hê? Ek wil nie lastig geval word
met kraamverlof of werknemers
wat tyd afvra om vir siek
kinders te sorg nie.

Die Arbeidswet laat jou
nie toe om vir werkaansoekers
sulke vrae te vra nie. Om jou
besluit op so iets te baseer is
onwettige diskriminasie.
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Onderoude
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Dit is nie diskriminasie om regstellende aksie toe te pas as jy daardeur
verseker dat vroue dieselfde indiensnemingsopsies as mans het nie. Dit is
nie diskriminasie om te verseker dat vroue gelyke verteenwoordiging in
die werksmag het nie. Die Grondwet en die Arbeidswet maak voorsiening
vir spesiale maatreëls om te vergoed vir die feit dat vroue in die verlede
benadeel is in die arbeidsmark.

GESINSVERANTWO O R D E L I KH E D E
Wat is ’n
gesinsverant
woordelikheid?
’n Gesinsverantwoorde
likheid is die verpligting
van ’n werknemer
om versorging en
steun aan ’n ouer,
kind, huweliksmaat of
’n ander afhanklike te
gee.

Jy moet my nou los en
teruggaan werk toe! Jy sal jou
werk verloor as jy laat daar
aankom ná jou etenstyd.

Moenie
bekommerd wees
nie, ek het met my
werkgewer gepraat en vir haar
gesê jy is siek. Sy verstaan dat ek
sal laat wees. Ek sal die tyd inhaal
deur 30 minute later te
werk vanaand.

Wat sê die Arbeidswet van gesinsverantwoordelikhede?
’n Werkgewer mag nie
teen enige werknemer
diskrimineer op
grond van gesins
verantwoorde
likhede nie. ’n
Werkgewer moet
toegewings maak vir
die gesinsbehoeftes
van manlike sowel as
vroulike werknemers.
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My werkgewer het my gevra om die
aandskof te werk in plaas van die dagskof.
Maar ek kan nie; ek is ’n enkelouer en het
niemand om in die aand na my kind te
kyk nie. Nou is ek bang dat ek
afgedank sal word.
Dit sal
onregverdige
diskriminasie wees.
Hulle mag nie teen
jou diskrimineer op
grond van gesinsverant
woordelikhede nie.

SWANGERS K A P EN
K RAA MVER L O F
Mag ’n vrou anders behandel word by die werk
gedurende haar swangerskap?
As jy swanger is, sal jy dalk nie al jou gewone take
kan verrig nie. Jou werkgewer kan jou dan ander
werk gee. Maar jou werkgewer mag nie jou salaris of
voordele verminder as gevolg van die swangerskap
nie.
Is alle vroue geregtig op kraamverlof?
Enige vrou wat vir ten minste ses maande aaneenlopend
vir ’n werkgewer gewerk het, is geregtig op kraamverlof
en kraamvoordele.

Die wet sê dat jou werkgewer
Ek werk in die
vir jou ander werk kan gee as jy
stoorkamer, maar my
swanger is, solank jou salaris en
werkgewer wil my oorplaas
voordele nie verander nie.
na die kasregister. Hy sê daar
As jy swaar kartonne optel,
is te veel swaar kartonne om
kan dit gevaarlik wees vir
op te tel noudat ek swanger is.
jou gesondheid,
Diskrimineer
daarom is dit
hy teen my?
goed as jy
liewer ander
werk doen.

5

Hoe lank is kraamverlof?
’n Swanger vrou is geregtig op vier weke kraamverlof voor haar verwagte
datum en agt weke ná die geboorte van die baba. Elke vrou moet tenminste 12 weke kraamverlof in totaal kry. Maar omdat dit nie moontlik is om
die verwagte datum presies te voorspel nie, beteken dit dat kraamverlof
partykeer langer as 12 weke in totaal sal wees.
Byvoorbeeld, gestel ’n
Februarie
MaART
April
Mei
vrou gaan met verlof
M
D
W DV S S
M
DW
D
V
S
S
M
D
W
DV
S
S
M DW D V S S
vier weke voor haar
verwagte datum, maar
die baba kom vroeër
– nadat sy net twee
weke met verlof was.
Hierdie vrou moet tien
Verlof
Verskuldig
weke verlof kry nadat
Verlof
Baba
Eindig
Datum
Begin
die baba gebore is ten
Gebore
einde haar kraamverlof
altesaam twaalf weke te maak.
Februarie
Maart April
Mei
Aan die ander kant,
M
D
W
DV S S
M
DW
D
V
S
S
veronderstel ’n ander
M DW D V S S M D W DV S S
vrou gaan met verlof
vier weke voor haar
verwagte datum,
maar die baba kom
laat – nadat sy reeds
ses weke met verlof
Verlof
Verlof
was. Hierdie vrou
Baba
Verskuldig
Eindig
Begin
moet nog steeds agt
Gebore
Datum
weke verlof kry ná die
baba se geboorte. Haar kraamverlof sal dan 14 weke in totaal wees.

Elke nuwe ma het ’n minimum van agt weke ná die geboorte nodig om
haar die geleentheid te gee om te borsvoed en vir die nuwe baba te sorg.
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Voordat jy met kraamverlof gaan, moet jy jou werkgewer voorsien van ’n
doktersertifikaat wat die verwagte datum van geboorte bevestig. As jy ná
jou verlof terugkom, moet jy ’n doktersertifikaat voorsien wat die datum
bevestig waarop die baba gebore is.
Word ’n vrou betaal gedurende kraamverlof?
Die Social Security Commission sal jou basiese loon betaal tot op ’n plafon
wat deur regulasies vasgestel is. Sedert ingang 2009 is daardie plafon N$6
000. Die “basiese loon” beteken jou gewone loon, sonder ekstras soos reis
en verblyf, behuisingstoelaes, ekstra betaling vir oortyd, nagwerk en werk
op Sondae en openbare vakansiedae.
Die werkgewer moet voortgaan met die betaling van die ander voordele
waarop jy geregtig is, soos pensioen- en mediese fonds-bydraes. Sommige
werkgewers betaal self die verskil op tussen die bogenoemde plafonbedrag
en die normale salaris, indien laasgenoemde die plafonbedrag oorskry.

Alle werkgewers moet hulle werknemers by die Maatskaplike
Voorsorgkommissie registreer vir kraam-, siekte- en sterftevoordele.

Wat gebeur as die ma of die baba bepaalde
gesondheidsprobleme het?
Kraamverlof kan verleng word as jy of die baba uitsonderlike gesondheids
probleme ondervind. Die bykomende kraamverlof kan vir een maand wees,
of vir die hoeveelheid siekteverlof wat jy opgebou het – wat ook al die langste
is. Jy moet ’n doktersertifikaat voorsien waarop die rede vir die verlengde
kraamverlof aangegee word.
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Mag ’n werkgewer ’n vrou afdank omdat sy swanger is?
Jou werkgewer mag jou nie afdank vir redes wat verwant is aan swangerskap,
kraam of die gesinsverantwoordelikheid wat daaruit voortvloei nie. Maar
veronderstel dat jy nie met jou gewone werk kan volhou nie as gevolg van
jou situasie. Jou werkgewer is verplig om vir jou ’n soortgelyke werk aan
te bied met behoud van salaris. As jy weier om ’n redelike alternatief te
aanvaar, kan jy afgedank word.

Dit is veiliger vir die baba
as ek nie naby die X-straalmasjien
werk terwyl ek swanger is nie. Ek het
ingestem om by die ontvangstoonbank
te werk tot ná die baba se geboorte.

D EERNISVER L O F
Wat is deernisverlof?
Dit is verlof wat benodig word in die geval van dood of ernstige siekte in die
familie. Die definisie van ”familie” sluit in hierdie geval in jou kind (insluitend
kinders wat ingevolge die wet, gewoonte of tradisie aangeneem is), man of
vrou, ouer, grootouer, broer, suster, skoonpa of skoonma. Deernisverlof maak
nie deel uit van siekte- of kraamverlof nie.
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Alle werknemers is geregtig op vyf dae deernisverlof teen volle betaling elke
jaar van aaneenlopende diens. Deernisverlof wat nie geneem word nie, kan
nie oorgedra word na ’n volgende jaar nie, en jy is nie geregtig op betaling
vir ongebruikte verlof by diensverlating nie.

Jy verstaan nie.
Jy het
Deernisverlof is nie
hierdie jaar vyf
vakansie nie. Dit is spesiale
dae deernisverlof
voorsiening vir wanneer
geneem. Ek het geen verlof
geneem nie. Ek gaan hierdie
daar dood of siekte in
week afneem by die werk,
die familie is. My seun
want ek behoort dieselfde
was baie siek.
hoeveelheid verlof as jy
Dit was nie vir
te kry.
my vakansie nie.

Hoe kan jy aansoek doen om deernisverlof?
Jy moet, indien moontlik, vooraf aansoek doen om verlof. In ’n noodgeval
kan jy onmiddellik nadat jy terug is by die werk formeel aansoek doen om
deernisverlof. Maar jy moet alles in jou vermoë doen om jou werkgewer te
laat weet wat gebeur het en hoe lank jy van die werk af sal weg wees.
Jy moet vir jou werkgewer ’n doodsertifikaat, ’n doktersertifikaat of ’n ander
aanvaarbare bewys gee van die gesinsprobleem óf voor óf nadat die verlof
geneem is.
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SE KSUE L E TEISTERING
Geen persoon mag, in enige werksituasie of in die verloop van
’n werknemer se dienstydperk ‘n werknemer direk of indirek
seksueel teister nie.
Arbeidswet, seksie 5(8)

Wat is seksuele teistering?
Dit is ongeoorloofde seksuele gedrag teenoor ’n werknemer deur die werkgewer
of ’n kollega.
Daar is twee moontlike maniere om seksuele teistering te identifiseer. Die een is
waar die werknemer aangedui het dat die gedrag onwelkom is. Byvoorbeeld,
dit is nie seksuele teistering as een werknemer ’n ander wil uitneem nie
– maar dit sou onaanvaarbaar wees om aanhoudend uitnodigings te rig
nadat hy gevra is om op te hou daarmee.
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’n Ander situasie is waar enige redelike persoon die gedrag onaanvaarbaar
vind, byvoorbeeld waar een werknemer probeer om ’n ander werknemer
te betas. Enige redelike persoon behoort te weet dat dit onaanvaarbare
gedrag is, sonder dat dit vir hom gesê hoef te word.

Wat is ’n werkgewer se verantwoordelikheid in gevalle van
seksuele teistering?
Dit is onwettig vir werkgewers om hulle werknemers seksueel te teister.
Daar word ook van werkgewers verwag om alle nodige stappe te doen om
toe te sien dat hulle werknemers beveilig is teen seksuele teistering deur
hulle kollegas. As jy gedwing was om jou werk te verlaat om aan seksuele
teistering te ontkom, kan jy daarop geregtig wees om jou werk later terug
te kry, of om vergoeding te kry vir verliese wat jy gely het.
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H O E O M HUL P TE KRY
Wat kan jy doen as jy dink jou werkgewer het die Arbeidswet
oortree?
hh Maak getuienis bymekaar wat jou saak sal steun.
hh Lê ’n klag by jou werkgewer.
hh As jou werkgewer nie die probleem oplos nie, kan jy ’n klag lê by ’n
arbeidsinspekteur of die Arbeidskommissaris.
Wat is die gevolge as ’n werkgewer aanhou om die Arbeidswet
te oortree?
Die werkgewer kan gevra word om –
hh ’n werknemer wat onregverdig ontslaan is, weer aan te stel
hh vergoeding aan die werknemer te betaal
hh ander stappe te doen soos deur ’n arbeidsinspekteur of die Arbeidshof
bepaal.
Waar kan ek meer inligting kry?
hh Kontak die Ministry of Labour and Social Welfare (061-2066111)
hh Kontak die Legal Assistance Centre (061-223356)

Hierdie inligtingstuk is saamgestel
deur Dianne Hubbard
en Rachel Coomer.
Illustrasies: Nicky Marais
Ontwerp en uitleg: Perri Caplan
’n PDF (Acrobat) weergawe van hierdie
inligtingstuk is beskikbaar op die Legal
Assistance Centre se webwerf.
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