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1. WOORDELYS 

 

In hierdie dokument, tensy anders vermeld, het die woorde in die eerste kolom 

hieronder die betekenis daarteenoor gemeld in die tweede kolom of onder die 

betrokke woord, na gelang van die geval (en verwante uitdrukkings het 

ooreenstemmende betekenisse): 

1.1 Wet : Die Wet op Beskermde Bekendmakings 26 van 2000; 

 

1.2 Beleid : Die Verklikkerbeleid van die Universiteit van Pretoria; 

 

1.3 SAPD : Die Suid-Afrikaanse Polisiediens; en 

 

1.4 UP : Die Universiteit van Pretoria. 

 

1.5 Bedrog en korrupsie sluit die volgende regsdefinisies in maar is nie daartoe beperk 

nie: 

 

1.5.1 Bedrog, d.i. ŉ onregmatige en opsetlike wanvoorstelling wat werklike of 

potensiële nadeel vir ŉ ander veroorsaak. 

 

1.5.2 Diefstal, d.i. die onregmatige en opsetlike toe-eiening van roerende 

liggaamlike eiendom, insluitende inligting in elektroniese formaat wat 

behoort aan en in die besit is van iemand anders; wat aan iemand anders 

behoort maar die dader se eie besitting is; of wat aan die dader behoort 

maar in die besit is van ‟n ander persoon wat 'n reg het om dit te besit en 

waar sodanige reg wetlik voorrang geniet bo die dader se eie besitsreg. 

 

1.5.3 Misdrywe ten opsigte van korrupte bedrywighede soos omskryf in die Wet 

op die Voorkoming en Bestryding van Korrupte Bedrywighede 12 van 2004, 

insluitende maar nie beperk nie tot: 

 

1.5.3.1 Die algemene misdryf van korrupsie (artikel 3), wat opgesom kan 

word as om enige beloning regstreeks of onregstreeks te 

aanvaar of in te stem of aan te bied om dit te aanvaar van 

enigiemand anders, hetsy tot sy of haar eie voordeel of tot 
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voordeel van iemand anders; of om enige beloning aan 

enigiemand anders te gee of in te stem of aan te bied om dit te 

gee, hetsy tot voordeel van daardie ander persoon of tot voordeel 

van iemand anders, ten einde op te tree, hetsy persoonlik of deur 

iemand anders te beïnvloed om op te tree, op 'n wyse –  

(a) wat neerkom op die onwettige, oneerlike, ongemagtigde, 

onvoltooide of bevooroordeelde uitoefening, uitvoering of 

verrigting van enige bevoegdhede, pligte of werksaamhede 

voortspruitend uit 'n grondwetlike, statutêre, kontraktuele of 

enige ander regsverpligting, of die misbruik of verkoop van 

inligting of materiaal wat in die loop van sodanige 

uitoefening, uitvoering of verrigting verkry is; 

(b) wat neerkom op die misbruik van 'n gesagsposisie; 

vertrouensbreuk; of die skending van 'n regsplig of stel 

reëls; 

(c) wat bedoel is om 'n ongeregverdigde gevolg te bereik; of 

(d) wat neerkom op enige ander ongemagtigde of 

onbehoorlike oorreding om enigiets te doen of nie te doen 

nie.  

 

1.5.3.2 Spesifieke korrupte aktiwiteite (artikels 4-16) in verband met – 

(a) openbare beamptes; 

(b) buitelandse openbare amptenare; 

(c) agente; 

(d) lede van die wetgewende gesag; 

(e) regterlike beamptes; 

(f) lede van die vervolgingsgesag; 

(g) ontvangs of aanbied van 'n ongemagtigde beloning aan 'n 

party by 'n werkverhouding; 

(h) getuies en bewysmateriaal tydens sekere verrigtinge; 

(i) kontrakte; 

(j) verkryging en terugtrekking van tenders; 

(k) veilings; 

(l) sportgebeurtenisse; of 

(m) dobbel- of gelukspele. 
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1.5.3.3 Diverse misdrywe met betrekking tot moontlike botsing van 

belange en ander onaanvaarbare gedrag (artikels 17-19), 

naamlik:  

(a) verkryging of hou van ‟n privaat belang deur ‟n openbare 

beampte in enige kontrak, ooreenkoms, transaksie of 

belegging voortspruitend uit of verbonde met die openbare 

liggaam waar hy of sy in diens is; 

(b) onaanvaarbare gedrag met betrekking tot getuies; of 

(c) opsetlike inmenging met, belemmering of dwarsboming van 

die ondersoek van ‟n misdryf. 

 

1.5.3.4 Ander misdrywe met betrekking tot korrupte bedrywighede 

(artikels 20-21), naamlik: 

(a) om ‟n medepligtige by of begunstigde van ‟n misdryf te 

wees; 

(b) poging, sameswering en oorreding van ‟n ander persoon 

om ‟n misdryf te pleeg; of 

(c) versuim om korrupte transaksies te rapporteer (artikel 34). 

 

1.5.4 Oortredings van die Wet op Hoër Onderwys 101 van 1997 (soos gewysig). 

 

1.5.5 Kubermisdaad soos omskryf in die Wet op Elektroniese Kommunikasie en 

Transaksies 25 van 2002, insluitende maar nie beperk nie tot: 

 

1.5.5.1 ongemagtigde toegang tot, onderskepping van of inmenging in 

data ingevolge artikel 86(1) kan soos volg opgesom word: 

(a) die opsetlike toegang tot of onderskepping van enige data 

sonder magtiging of toestemming om dit te doen; 

(b) die opsetlike en ongemagtigde inmenging in data op 'n 

manier wat veroorsaak dat sodanige data verander, 

vernietig of andersins oneffektief gemaak word; 

(c) om enige toestel, met inbegrip van 'n rekenaarprogram of 'n 

komponent, wat primêr ontwerp is om veiligheidsmaatreëls 

vir die beskerming van data te oorkom, wederregtelik te 

vervaardig, te verkoop, te koop aan te bied, vir gebruik te 

verkry, te ontwerp, vir gebruik aan te pas, te versprei of te 
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besit, of om enige van gemelde handelinge te verrig met 

betrekking tot 'n wagwoord, toegangskode of enige ander 

soortgelyke data, met die opset om sodanige item 

wederregtelik te gebruik om hierdie artikel van genoemde 

wet te oortree;  

(d) om enige toestel of rekenaarprogram hierbo genoem te 

gebruik om veiligheidsmaatreëls te oorkom wat ontwerp is 

om sodanige data of toegang daartoe te beskerm; of 

(e) om enige handeling hierbo beskryf te verrig met die opset 

om in te meng met toegang tot 'n inligtingstelsel wat 

neerkom op 'n ontsegging, met inbegrip van gedeeltelike 

ontsegging, van diens aan regmatige gebruikers.  

 

1.5.5.2 Rekenaarverwante afpersing, bedrog en vervalsing ingevolge 

artikel 87(1) kan opgesom word as die bedoeling om 'n handeling 

te verrig of om te dreig om 'n handeling te verrig soos in artikel 

86 beskryf met die doel om enige onwettige handelsvoordeel te 

verkry deur te onderneem om sodanige handeling te staak of 

daarmee op te hou, of deur te onderneem om enige skade wat 

as gevolg van daardie handelinge aangerig is, te herstel. Dit sluit 

ook in enige van die handelinge in artikel 86 beskryf wat verrig is 

met die doel om enige onwettige voordeel te verkry deur te 

veroorsaak dat vervalste data vervaardig word met die bedoeling 

dat dit beskou word as eg of dat daar op gehandel word asof dit 

eg is.  

 

1.5.5.3 Poging en hulpverlening kan opgesom word as 'n poging om 

enige van die misdrywe in artikels 86 en 87 bedoel, te pleeg. Dit 

sluit voorts ook in enige handeling wat deur 'n persoon verrig 

word om iemand te help om enige van die misdrywe in artikels 86 

en 87 bedoel, te pleeg. 

 

1.5.6 Onreëlmatighede in verband met – 
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1.5.6.1 Stelselkwessies: d.i. waar 'n bestaande proses/stelsel vatbaar is 

vir misbruik deur werknemers, studente, die publiek of ander 

belanghebbendes, bv. – 

(a) vervalsing van UP-grade; 

(b) misbruik van verlof; 

(c) misbruik van die stelsel van skiktyd; 

(d) misbruik van die stelsel van “beperkte privaat praktyk” en 

“eksterne werk/buitewerk”; 

(e) nievoldoening aan gedelegeerde gesagsperke; 

(f) manipulering van slaagkoerse deur studente se punte op 

bedrieglike wyse te verander; 

(g) verkrygingsbedrog; 

(h) misbruik van die stelsel van algemene eise of eise vir 

dienste gelewer; 

(i) opsetlike wesenlike nienakoming van beleide en 

prosedures; 

(j) vervalsing van kwalifikasies; 

(k) misbruik of wanbestuur van ontwikkelingsfondse van 

donateurs/eksterne befondsers; 

(l) wanbestuur van langtermynbeleggings; 

(m) wanbestuur van gelde in afwagrekenings of rustende 

rekenings; 

(n) bedrieglike fondsinsameling deur studente/werknemers; 

(o) bekend maak van vertroulike inligting, bv 

eksamenvraestelle, navorsing ens aan eksterne partye;  

(p) diefstal van blanko tjeks; 

(q) enige ander bedrieglike stelselskwessies nie spesifiek 

hierbo genoem nie; of 

(r) onreëlmatige gebruik van konsultante. 

 

1.5.6.2 Finansiële kwessies: d.i. waar individue of entiteite geld op 

bedrieglike wyse van UP verkry het, bv deur –  

(a) diefstal van geld; 

(b) bedrieglike reis- en algemene eise;  
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(c) indiening van eise vir dienste gelewer vir aktiwiteite wat 

deel uitmaak van die personeellid se bestaande 

diensverhouding met UP; 

(d) kontrakteurs wat faktureer vir werk wat nie gedoen is nie; 

(e) kontrakteurs wat as front optree vir 'n ander persoon of 

entiteit; 

(f) bedrieglike hertoedeling van fondse;  

(g) 'n bankrekening in UP se naam open en/of bedryf sonder 

skriftelike voorafmagtiging van die Raad; 

(h) selfgoedkeuring van uitgawes, hetsy deur die algemene 

eis- of verkrygingsproses, sonder gepaste 

lynbestuursmagtiging; 

(i) diensnabootsing (“spookwerknemers”); of 

(j) enige ander bedrieglike finansiële kwessies nie spesifiek 

hierbo genoem nie. 

 

1.5.6.3 Toerusting- en hulpbronkwessies: Naamlik waar UP-toerusting 

vir persoonlike voordeel gebruik of gesteel word, bv deur – 

(a) diefstal van bates, bv kunswerke, laboratoriumtoerusting, 

rekenaartoerusting, ens; 

(b) opsetlike beskadiging, substandaardvakmanskap, 

onnodige herstelwerk/bestellings of vernietiging van 

eiendom deur fasiliteite- en dienstekontrakteurs om 

bykomende werk te kry;  

(c) gebruik van hulpbronne en toerusting van UP vir privaat 

gewin; of 

(d) enige ander bedrieglike toerusting- en hulpbronkwessies 

nie spesifiek hierbo genoem nie. 

 

1.5.6.4 Ander kwessies: Te wete aktiwiteite deur werknemers en 

studente van UP wat strydig met bestaande beleide en/of 

gevestigde etiese standaarde is, bv – 

(a) kopieregskendings; 

(b) plagiaat pleeg; 

(c) samespanning tussen studente en dosente; 

(d) een student wat namens 'n ander een eksamen skryf; 
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(e) 'n belangebotsing skep of versuim om dit bekend te maak;  

(f) niebekendmaking van privaat werk; 

(g) installering van onwettige of roofsagteware of ander 

elektroniese inhoud (bv DVD‟s, musiek ens);  

(h) wangedrag wat navorsingsbedrog uitmaak, soos fabrisering 

of onvanpaste manipulering van navorsingsdata, meerdere 

publikasie van dieselfde inhoud met verskillende titels, 

spookskrywery, onwettige toeëining van navorsingsdata of 

enige ander navorsingswangedrag; of 

(i) enige ander bedrieglike kwessies nie spesifiek hierbo 

genoem nie. 

 

2. INLEIDING 

 

2.1 UP erken die feit dat –  

 

2.1.1 onetiese gedrag, bedrog en korrupsie binne UP afbreuk doen aan goeie, 

doeltreffende, verantwoordbare en deursigtige bestuur en dat sulke dade 

die ekonomiese stabiliteit van UP kan bedreig en potensieel maatskaplike 

en/of reputasieskade kan aanrig;  

 

2.1.2 daar 'n behoefte is aan prosedures waarvolgens werknemers, studente en 

eksterne partye inligting oor verdagte of beweerde onetiese gedrag, bedrog 

en korrupsie wat UP raak, sonder vrees vir vergelding kan bekend maak; 

 

2.1.3 elke werkgewer en werknemer 'n verantwoordelikheid het om onetiese 

gedrag, bedrog en korrupsie in die werkplek bekend te maak; en 

  

2.1.4 die werkgewer (UP) en sy verteenwoordigers 'n verantwoordelikheid het om 

al die nodige stappe te doen om te verseker dat werknemers, studente en 

eksterne partye wat sulke inligting bekend maak, beskerm word teen enige 

vergelding wat uit die bekendmaking voortspruit. 

 

3. OOGMERKE VAN DIE BELEID 
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3.1 Die Wet op Beskermde Bekendmakings, No. 26 van 2000, het op 16 Februarie 2001 

in werking getree. Om aan die Wet te voldoen, sal UP –  

 

3.1.1 daarna strewe om 'n kultuur te skep wat die bekendmaking op 'n 

verantwoordelike wyse van inligting deur werknemers en ander partye 

rakende onetiese gedrag, bedrog en korrupsie in die werkplek fasiliteer 

deur duidelike riglyne te verskaf vir bekendmaking van sulke inligting asook 

beskerming teen vergelding wat uit die bekendmaking voortspruit; en 

3.1.2 die uitwissing van onetiese gedrag, bedrog en korrupsie in UP bevorder.  

 

3.2 Die beleid is bedoel om werknemers, studente en eksterne partye aan te moedig om 

kwessies binne UP te opper eerder as om 'n probleem bloot te ignoreer of alarm te 

maak deur onvanpaste kanale. 

 

3.3 Die beleid is daarop gemik om –  

 

3.3.1 vir werknemers, studente en eksterne partye kanale te bied om kwessies te 

opper en terugvoer te ontvang oor enige stappe wat gedoen is;  

 

3.3.2 werknemers, studente en eksterne partye in te lig oor hoe om die 

aangeleentheid verder te hanteer as hulle ontevrede is met die reaksie; en 

 

3.3.3 werknemers, studente en eksterne partye gerus te stel dat hulle teen 

vergelding of viktimisering beskerm sal word as hulle te goeder trou alarm 

gemaak het. 

 

4. BESTEK VAN DIE BELEID 

 

4.1 UP het formele grieweprosedures wat UP-werknemers kan gebruik om griewe 

rakende hulle diens te opper. Hierdie beleid is bedoel om kwessies te dek wat buite 

die bestek van bogenoemde grieweprosedures val. In die Wet (kyk artikel 1 met 

betrekking tot die omskrywing van „bekendmaking’) sluit sulke kwessies in dat – 

 

4.1.1 'n strafregtelike misdryf begaan is, begaan word of waarskynlik begaan sal 

word; 

 



 
10 

 

4.1.2 'n persoon versuim, versuim het of waarskynlik sal versuim om te voldoen 

aan enige wetlike verpligting waaraan daardie persoon onderhewig is; 

 

4.1.3 'n onreg plaasvind, plaasgevind het of waarskynlik sal plaasvind; 

 

4.1.4 die gesondheid of veiligheid van 'n individu in die werkplek bedreig is, 

bedreig word of waarskynlik bedreig sal word; 

 

4.1.5 die omgewing beskadig is, beskadig word of waarskynlik beskadig sal word; 

 

4.1.6 onbillike diskriminasie soos beoog in die Promotion of Equality and 

Prevention of Unfair Discrimination Act, No 4 van 2000, toegepas is, 

toegepas word of waarskynlik toegepas sal word; of  

 

4.1.7 enige aangeleentheid in paragrawe 4.1.1 tot 4.1.6 onmiddellik hierbo opsetlik 

verberg is, verberg word of waarskynlik verberg sal word.  

 

5. BELEIDSVERKLARING 

 

5.1 Teistering of viktimisering 
 
 UP erken die feit dat die besluit om 'n kwessie aan te meld, moeilik kan wees om te 

neem, veral ook uit vrees vir vergelding deur diegene wat vir die beweerde 

onreëlmatigheid verantwoordelik is. UP sal teistering of viktimisering nie duld nie en 

sal stappe doen om werknemers, studente en eksterne partye te beskerm wanneer 

hulle 'n kwessie te goeder trou opper. Dit beteken egter nie dat as 'n werknemer of 

student reeds die onderwerp van dissiplinêre of ander optrede is, sodanige optrede 

gestaak sal word as gevolg van die alarm wat deur sodanige werknemer of student 

gemaak is nie. 

 

5.2 Vertroulikheid 
 

 UP sal te alle tye poog om 'n individu se identiteit te beskerm wanneer hy/sy 'n 

kwessie opper maar nie wil hê dat sy/haar identiteit bekend gemaak word nie. Daar 

moet egter besef word dat die ondersoekproses die bron van inligting onbedoeld kan 

aandui en dat 'n verklaring deur die betrokke werknemer, student of eksterne party as 
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deel van die getuienis nodig kan wees. Geen persoon mag egter gedwing word om 

ingevolge hierdie beleid getuienis te lewer nie. 

 

5.3 Anonieme bewerings 

 

 UP moedig 'n werknemer, student of eksterne party aan om sy/haar naam te heg aan 

bewerings wat hy/sy maak. Dit staan die verklikker (ook bekend as „alarmmaker‟) 

egter vry om alternatiewelik 'n anonieme e-posadres te verskaf waarop hy/sy 

gekontak kan word indien verdere inligting nodig sou wees in die loop van die 

ondersoek. Dit is moeilik om 'n kwessie te ondersoek wat anoniem en sonder 

kontakbesonderhede geopper is. Dit sal desnieteenstaande na goeddunke deur UP 

opgevolg word. Hierdie diskresie sal uitgeoefen word met inagneming van – 

 

5.3.1 die erns van die kwessie wat geopper is; 

5.3.2 die geloofwaardigheid van die bewering; en 

5.3.3 die waarskynlikheid van bevestiging van die bewering. 

 

5.4 Onware/vals bewerings 

 

 Bestuurders moet werknemers of ander partye ontmoedig om bewerings te maak wat 

vals is en met kwaadwillige bedoeling gemaak word. In gevalle waar daar bewys 

word dat sulke bewerings onwaar en kwaadwillig of kwelsugtig is, moet die 

werknemer of student wat die bewerings gemaak het, aan streng dissiplinêre optrede 

onderwerp word, terwyl gepaste stappe gedoen moet word in die geval van eksterne 

partye. 

 

6. AANMELDING VAN KWESSIES 

 

6.1 In die geval van geringe kwessies (bv persoonlike gebruik van UP-toerusting, ens) 

moet 'n werknemer of ander individu die kwessies verkieslik opper by die 

onmiddellike bestuurder van die werknemer wat die onderwerp van die kwessie is. 

Die werknemer is egter daarop geregtig om van die alarmmaakproses gebruik te 

maak. 

 

6.2 Die eerste stap in die alarmmaakproses is dat die werknemer sy/haar onmiddellike 

bestuurder nader of die Registrateur inlig oor sy/haar kwessie. Indien 'n lid van die 
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Senior Bestuur die onderwerp van die bewering is, moet die Visekanselier en Rektor 

en/of die voorsitter van die Oudit-, IT- en Risikobestuurskomitee in kennis gestel 

word. Indien daar bevind word dat die bewering gronde het, moet die individu(e) by 

wie die kwessie geopper is, ooreenkomstig die toepaslike beleide en prosedures van 

die Universiteit optree. 

 

6.3 Die kwessies van ander individue, wat studente en eksterne partye insluit, kan 

aangemeld word by die Registrateur of die Visekanselier en Rektor, wat die 

aangeleentheid moet hanteer ooreenkomstig die tersaaklike prosedures in 6.2 hierbo 

bedoel.  

 

6.4 Kwessies moet verkieslik skriftelik geopper word maar kan ook anoniem aangemeld 

word deur een van die verskeie kommunikasiekanale te gebruik wat tot beskikking 

van werknemers, studente en eksterne partye is en op die omslag van hierdie 

beleidsdokument aangedui word. Die agtergrond en geskiedenis van die kwessie, 

insluitende name, datums en plekke waar moontlik, moet uiteengesit word, asook die 

rede waarom die verklikker besonder besorgd is oor die situasie. Hoe vroeër die 

kwessie aangemeld word, hoe makliker is dit om stappe te doen. 

 

6.5 Daar word nie van 'n verklikker verwag om die waarheid van sy/haar bewering(s) te 

bewys nie, maar hy/sy moet teenoor die persoon met wie geskakel word, aantoon dat 

daar voldoende gronde vir besorgdheid is. 

 

6.6 Advies en riglyne oor hoe aangeleenthede van besorgdheid hanteer kan word, kan 

van die Hoof: Interne Ouditafdeling verkry word. 

 

7. HOE 'N KWESSIE HANTEER SAL WORD 

 

7.1 Die stappe wat UP doen, sal afhang van die aard van die kwessie. Aangeleenthede 

wat geopper word, kan onder andere – 

7.1.1 intern ondersoek word (Bestuur, Veiligheidsdienste, Regsafdeling of Interne 

Ouditeenheid); en/of  

7.1.2 na die SAPD of 'n ander toepaslike wetstoepassingsagentskap verwys word. 

 

7.2 Om die betrokke individue asook UP te beskerm, sal aanvanklike navrae gedoen 

word om te besluit of 'n ondersoek gepas is en, indien wel, watter vorm dit moet 
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aanneem. Kwessies of bewerings wat binne die bestek van ander prosedures val, sal 

gewoonlik verwys word vir oorweging ooreenkomstig daardie prosedures. 

 

7.3 Sommige kwessies kan deur middel van ooreengekome optrede opgelos word, 

waardeur die behoefte aan 'n ondersoek uitgeskakel word. 

 

7.4 By ontvangs van 'n klag van 'n verklikker sal UP: 

7.4.1 die klag in die Verklikkerregister aanteken; 

7.4.2 'n voorlopige ondersoek/evaluering van die bewerings begin; en 

7.4.3 indien die resultate van die voorlopige evaluering 'n behoefte aan verdere 

ondersoek aandui, die aangeleentheid verwys na die toepaslike 

departement, die interne of eksterne ouditeure of enige ander toepaslike 

party.  

 

7.5 Die omvang van kontak tussen die liggaam wat die kwessie/s ondersoek en die 

verklikker sal afhang van die aard van die aangeleenthede wat geopper is, die 

potensiële probleme wat ter sprake is en die duidelikheid van die inligting wat verskaf 

is. Indien nodig, sal verdere inligting van die verklikker aangevra word (waar 

moontlik). 

 

7.6 As gevolg van faktore soos die anonimiteit van die klaer, wetlike beperkings op die 

verspreiding van geprivilegieerde inligting en verbandhoudende oorwegings, kan UP 

nie onderneem om outomaties terugvoer oor die uitkoms van die ondersoek na die 

klagte aan die verklikker te gee nie. Versoeke vir terugvoer word dus op 'n geval-vir-

geval-basis oorweeg in oorleg, waar nodig, met die Universiteit se regsadviseurs 

en/of ander tersaaklike partye. 

 

7.7  UP aanvaar dat elke betrokke werknemer, student en/of eksterne party die 

versekering moet kry dat die aangeleentheid behoorlik hanteer is. Die vordering met 

ondersoeke moet egter as vertroulik hanteer word en mag nie bekend gemaak word 

aan of bespreek word met enige persone wat geen legitieme aanspraak op sodanige 

inligting het nie. Dit is belangrik ten einde te voorkom dat die reputasie van 'n 

verdagte persoon wat later onskuldig bevind word aan die beweerde onregmatige 

daad, benadeel word. 
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8. BEWUSMAKING 

 

8.1 Om volhoubaar te wees, moet die beleid ondersteun word deur 'n gestruktureerde 

opvoedings-, kommunikasie- en bewusmakingsprogram. 

 

8.2 Bestuurders is daarvoor verantwoordelik om te verseker dat alle werknemers onder 

hulle beheer bewus gemaak word van die tersaaklike beleidsdokumentasie en dat 

hulle dit ontvang. 

 

9. ADMINISTRASIE 

 

Die bewaarder van die beleid is die Registrateur, wat verantwoordelik is vir die 

administrasie, hersiening, vertolking asook implementering en monitering van 

voldoening aan die beleid. 

 

Die Registrateur, in samewerking met die Interne Ouditeenheid, moet 'n rekord hou 

van alle kwessies wat geopper is asook die uitkoms van alle stappe wat gedoen is. 

Dit moet op so 'n manier gedoen word dat vertroulikheid nie in die gedrang kom nie 

en dat nakoming van die toepaslike wetlike en beleidsvereistes verseker word.  

 

Die beleid moet elke drie jaar hersien word en, indien nodig, moet gepaste 

veranderinge aangebring word.  

 

10. DOKUMENT-METADATA 
 

Dokumentnommer Rt 377/15 

Dokumentweergawe Rt 377/15 nuut goedgekeurde weergawe 
Vervang Rt 670/11 

Dokumentgoedkeuringsowerheid Hoofbestuur 

Dokumentgoedkeuringsdatum 3 November 2015 

Dokumenteienaar Kantoor van die Registrateur 

Dokumentskrywer(s) Hoof: Interne Ouditeenheid 

Datum 3 Desember 2015 

Sigbaarheid 
Vertoon op personeelintranet 
Vertoon op studente-intranet 
Vertoon op openbare web 

 
√ 
√ 
√ 
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