
OORDRAG VAN BESIGHEID 

(IMPLIKASIES VIR WERKNEMERS) 

 

Die praktyk van ’n bestaande werkgewer om ’n besigheid of ’n gedeelte 

daarvan oor te dra na ’n nuwe werkgewer hou wesenlike implikasies in vir 

werknemers.  Die oordrag van ’n besigheid of gedeelte daarvan kan beteken 

dat die werknemers oortollig raak vir die bestaande werkgewer.  Selfs al 

word die werknemers oorgedra na die nuwe werkgewer kan die nuwe 

werkgewer nie noodwendig die werknemers op dieselfde diensvoorwaardes 

in diens hou nie en werk sekuriteit kom in gedrang.  Die wetgewer het ag 

geslaan op die implikasies wat ’n oordrag van besigheid of ’n gedeelte 

daarvan moontlik kan inhou vir werknemers.  Artikel 197 van die Wet op 

Arbeidsverhoudinge bepaal dat: 

 

• Die nuwe werkgewer outomaties in die plek van die ou werkgewer 

gestel word ten opsigte van alle dienskontrakte wat onmiddellik voor 

die datum van die oordrag bestaan het; 

 
• Alle regte en verpligtinge tussen die ou werkgewer en die werknemer 

bly van krag asof dit regte en verpligting is tussen die nuwe werkgewer 

en die werknemer; 

 

• Word enigiets wat voor die oordrag deur of met betrekking tot die ou 

werkgewer gedoen is, insluitend die ontslag van ’n werknemer of die 
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pleeg van ’n onbillike arbeidspraktyk of handeling van onbillike 

diskriminasie, geag deur of met betrekking tot die nuwe werkgewer 

gedoen te wees; 

 

• Onderbreek die oordrag nie ’n werknemer se aaneenloopendheid van 

diens nie en gaan ’n werknemer se dienskontrak by die nuwe 

werkgewer voort asof dit by die ou werkgewer is. 

 

Die doel van Artikel 197 van die Wet op Arbeidsverhoudinge word as 

tweeledig deur die Grondwet Hof in die saak van NATIONAL EDUCATION 

HEALTH & ALLIED WORKERS UNION V UNIVERSITY  OF CAPE TOWN & 

OTHERS  1 beskou: 

 

“Its purpose is to protect the employment of the workers and to 

facilitate the sale of business as going concern by enabling the 

new employer to take over the workers as well as other assets 

in certain circumstances.  This section aims at minimising the 

tension and the resultant labour disputes that often arise form 

the sales of business and impact negatively on economic 

development and labour peace .” 

 

Artikel 197 van die Wet of Arbeidsverhoudinge is dus noodsaaklik om die 

oordrag van besigheid te fasiliteer sonder om die regte van werknemers aan 

te tas en ekonomiese groei in te kort.  Die besluit of Artikel 197 van die Wet 

op Arbeidsverhoudinge van toepassing is op die oordrag van ’n besigheid of 

gedeelte daarvan lê nie by die ou werkgewer, die nuwe werkgewer of die 
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werknemers nie.  Sekere gevolge van die oordrag mag by ooreenkoms tussen 

die partye gewysig word. 

 

“Oordrag” word in Artikel 197 van die Wet op Arbeidsverhoudinge beskou as 

die oordrag van ’n besigheid deur een werkgewer (die ou werkgewer) aan ’n 

ander werkgewer (die nuwe werkgewer) as ’n lopende onderneming.  In die 

saak van SCHUTTE V POWER PLUS PERFORMANCE (PTY) LTD 2 het die 

Arbeidshof beslis dat ’n wye interpretasie aan “oordrag” gegee moet word en 

dat “oordrag” inslu it die verkoop, oordrag, samesmelting, oorname, 

skenking en verruil van bates.  Artikel 197 is dus nie beperk tot die verkoop 

van ’n besigheid nie.  Die begrip “besigheid ” word in Artikel 197 beskou as 

die geheel of ’n deel van enige besigheid, bedryf, onderneming of diens.  Die 

begrip “lopende onderneming” word nie omskryf in Artikel 197 nie.  Die 

interpretasie van wat ’n “lopende onderneming” is het al vir uiteenlopende 

uitsprake in die Arbeidshowe gesorg.  Met die insluiting van die woord 

“diens” in die definisie van “besigheid” moet aanvaar word dat enige gedeelte 

van ’n besigheid wat selfs kan inslu it tuindienste of sekuriteit beskou kan 

word as ’n oordrag in terme van Artikel 197. 

 

Die ooreenkoms wat die oordrag van die besigheid en ook die regte van die 

werknemers beskerm moet skriftelik wees en kan aangegaan word tussen die 

ou werkgewer, die nuwe werkgewer of die ou en die nuwe werkgewer wat 

gesamentlik optree aan die een kant en die werknemer of verteenwoordiger 

soos ’n unie aan die anderkant.  Tydens onderhandelinge moet aan die 
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werknemers alle relevante inligting openbaar word ten einde die 

werknemers in staat te stel om effektief deel te neem aan die 

onderhandelingsproses.  Indien die werkgewer nie die nodige relevante 

inligting openbaar nie kan die inligting bekom word deur gebruik te maak en 

die proses soos na verwys word in Artikel 16 van die Wet op 

Arbeidsverhoudinge.  In die ooreenkoms wat die oordrag van die  besigheid 

bewerkstelling moet die ou werkgewer en die nuwe werkgewer ooreenkom 

op ’n waardasie van die volgende: 

 
• Die verlofbetaling wat vir die oorgedraagde werknemers van die ou 

werkgewer opgeloop het; 

 

• Die uittree loon wat aan die oorgedraagde werknemers van die ou 

werkgewer betaalbaar sou gewees het in die geval van ontslag op 

grond van die werkgewer se bedryfsvereistes; 

 

• Enige ander betaling wat aan die oorgedraagde werknemers toe geval 

het maar nie aan die werknemers van die ou werkgewer betaal is nie. 

 

Die ooreenkoms moet bepaal wie verantwoordelik sal wees v ir die betaling 

van welke bedrag.  Vir ’n tydperk van twaalf maande na die datum van die 

oordrag van die besigheid is die ou werkgewer gesamentlik en afsonderlik 

met die nuwe werkgewer aanspreeklik v ir elke werknemer wat daarop 

geregtig raak om op betaling soos vermeld hierbo te ontvang as gevolg van 

die werknemer se ontslag om ’n rede wat verband hou met die werkgewer se 

bedryfsvereistes of die werkgewer se likwidasie of sekwestrasie.  Die oordrag 
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van ’n besigheid in terme van Artikel 197 verhinder nie dat ’n werknemer na 

’n ander pensioen, voorsorg, aftree of soortgelyke fonds as die fonds waaraan 

die werknemer voor die oordrag behoort oorgedra word nie indien die nuwe 

werkgewer die maatstawwe soos voorgeskry f in Artikel 14 van die Wet op 

Pensioenfondse nagekom het nie. 

 

Artikel 187(1 )(g) van die Wet op Arbeidsverhoudinge bepaal dat ’n ontslag 

outomaties onbillik kan wees indien die rede v ir die ontslag die oorname is 

van ’n besigheid.  In die saak van VAN DER VELDE V  BUSINESS & DESIGN 

SOFTWARE (PTY) LTD & OTHERS 3 het die Arbeidshof beslis dat ’n 

werknemer ten minste die volgende moet aantoon om suksesvol te wees met 

’n onbillike ontslagdispuut: 

 

• Die bestaan van ’n ontslag (sien Artikel 192(1) van die Wet op 

Arbeidsverhoudinge; 

 

• Die oordrag van die besigheid binne die kader van Artikel 197 val; 

 
• Substantiewe feite wat die ontslag en die oordrag van die besigheid 

kousaal verbind; 

 
Die werknemer wat werk aanvaar by die nuwe werkgewer word nie 

oorgedra met meer regte as wat bestaan het by die ou werkgewer.  Indien 

die nuwe werkgewer ’n ontslag kan regverdig gebaseer op die werknemer 

se gedrag, geskiktheid, bekwaamheid of bedryfvereistes, word daar net 
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verwag van die werkgewer om aan die korrekte prosesse in terme van die 

Wet op Arbeidsverhoudinge te voldoen.  Die ou werkgewer kan nie ’n 

ontslag op bedryfsvereistes van die nuwe werkgewer bewerkstelling nie.  

Die ou werkgewer kan moontlik ontslag op bedryfsvereistes regverdig 

deur die besigheid meer effektief te maak ten einde ’n goeie prys te kry vir 

die besigheid.  Artikel 197 van die Wet op Arbeidsverhoudinge verbied nie 

’n oordrag van besigheid wat die gevolg kan hê dat werknemers op grond 

van bedry fsvereistes of enige ander rede ontslaan kan word nie. 

 

Een van die doelstellings van die Wet of Mededinging is om mededinging 

te bevorder en te handhaaf ten einde indiensneming en die maatskaplike 

en ekonomiese welsyn van Suid-Afrikaners te bevorder.  Die aflegging van 

werknemers voor of na die oorname van ’n besigheid kan strydig wees 

met die doelstelling.  Die Wet op Mededinging erken ’n werknemer as ’n 

belanghebbende party in ’n oorname transaksie.  Werknemers kan 

voorleggings doen aan die Mededingingskommissie.  Die Mededingings-

kommissie moet die uitwerking oorweeg wat die oorname van ’n 

besigheid kan hê op werknemers om te bepaal of ’n samesmelting op 

grond van openbare belang geregverdig kan word.  Tydens die 

onderhandelingsproses in terme van Artikel 197 van die Wet op 

Arbeidsverhoudinge moet die inligting met betrekking tot die moontlike 

aflegging van werknemers bekom word.  Selfs nadat die oordrag van 

besigheid afgehandel is en die nuwe werkgewer nie openbaar het dat 

herstrukturering oorweeg word wat aanleiding kan gee tot die ontslag van 

werknemers gegrond op bedryfsvereistes nie, kan die Mededingings-
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kommissie die goedkeuring terugtrek.  Die bepalings van die Wet op 

Mededinging kan met vrug deur werknemers gebruik word om regte te 

beskerm tydens die onderhandelinge v ir die oorname van ’n besigheid.  

Alle besigheidsoornames val egter nie binne die kader van die Wet op 

Mededinging nie. 

 

Die beskerming wat verleen word aan werknemers in terme van Artikel 

197 van die Wet op Arbeidsverhoudinge is omvangryk.  Dit is belangrik 

dat die belange van die werknemers tydens die onderhandeling beskerm 

word en dui dat alle regte vervat word in die skriftelike besigheids-

oorname kontrak.  Werknemers word egter nie beskerm teen ’n ontslag 

wat substantief en prosedureel billik is in terme van die Wet op 

Arbeidsverhoudinge nie.  Die oorname van besigheid en die invloed wat 

dit het op werknemers het in die verlede en sal ook in die toekoms van die 

Arbeidshowe verwag om komplekse dispute te bereg. 


