
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
26 April 2020 
 
KOMMENTAAR : COVIT19 VLAK 4 
 
Suid-Afrika het reeds by die punt gekom dat dit nie net maar deure kan oopmaak en aangaan 
met besigheid soos voorheen nie.  Die verlies aan kleiner besighede en werksverliese is 
onmeetbaar groot.  Die ekonomie is afhanklik van vraag en aanbod in elke ekonomiese sektor.   
 
'n Groot deel van ons samelewing se omstandighede is van so aard dat hulle absoluut van die 
hand na die mond leef en is hulle hele wêreld versteur.  Die impak van Covit19 moet gesien 
word in die lig van die ekonomiese situasie waarin ons reeds was alvorens die virus Suid-Afrika 
getref het.  'n Bepaalde beleidsomgewing gepaardgaande met onbevoegde besluitneming en 
uitvoering, korrupsie en die plundering van die staatskas oor jare heen het ons reeds in 'n 
negatiewe spiraal geplaas.  Die virus het die bestaande omstandighede net beklemtoon en 
vererger. 
 
Die vraag op almal se lippe is hoe gaan die ekonomie weer omgedraai word indien wel.  Tans is 
dit 'n sensitiewe onderwerp en deins te veel rolspelers weg van die waarheid.  Deurlopend het 
ons almal die laaste tyd baie kommentaar gelewer oor die simptome van ons ekonomiese 
probleme.  Het dit nie dalk tyd geword om nou padlangs die werklike grootste rede tot ons 
ekonomiese probleme by die naam te noem nie naamlik die beleidsomgewing en die 
toepassing daarvan van die ANC drie-party alliansie.  Indien ons die ekonomie gaan probeer 
omdraai met die bestaande beleid wat ons juis reeds in die probleem gebring het, mors ons 
almal se tyd.  Die markte laat nie met hulle mors nie.  Vir baie jare was hulle baie geduldig met 
wat ons deurentyd hier verkeerd doen en het nou uiteindelik 'n streep getrek en is ons nou in 
die posisie van rommelstatus.  Ons benodig 'n beleidsomgewing wat vertroue gaan inboesem 
wat sal veroorsaak dat die nodige beleggings vanuit plaaslike sowel as internasionale 
beleggers tafel toe sal kom. 
 
Die funksionering van stelsels soos ons dit geken het bestaan in baie opsigte nie meer nie.  
Daar moet inderdaad weer voor begin word met die basiese ekonomiese beginsels om 
voldoende vertroue te skep om die broodnodige inspuitings van kapitaal, maar ook 
entrepreneursvermoë te kan kry.  Dit sluit in die straat informele handelaar tot die groter 
besighede.  Die aankoopsvermoë om kommoditeite te kan koop is tot in die grond in geskud.  
Dit gaan teweegbring dat heelwat besighede net nie die nodige voete gaan kry vir besigheid nie 
net eenvoudig omdat die geld nie beskikbaar is nie. 
 
Vir baie mense vanuit al die lae van die bevolking sal daar hierna terugbeweeg word na die 
basiese behoeftes van hulle bestaan.  Ondersteuningsprogramme van aalmoese uitdeel is nie 
volhoubaar nie en sal dit dalk eerder omgeskakel moet word om hulp te gee in projekte wat 
werksgeleenthede genereer om salarisse te kan betaal.  
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Dit is 'n ope vraag of daar met die afskaling na vlak 4 voldoende gedoen word om besigheid 
weer aan die gang te kry.  Dit is krities nodig dat daar geld in omloop moet kom.   Daar is 
verskeie aspekte wat aan die gang behoort te kom wat nog vasgehou word.  Die fokus behoort 
eerder te wees om higiëne maatreëls te bevestig en daarop te fokus.  Massa bymekaarkom 
geleenthede is uiteraard problematies en is dit dinge wat meer op die sosialiseringsvlak lê.   
 
As voorbeeld kan gedink word aan die motorbedryf.  Vervoer net  soos kommunikasie is van 
kritiese belang in die produksie proses van enige bedryf.  Die verbod op die aankoop van 
voertuie bring dadelik 'n probleem na vore en is dit nogal 'n bedryf waar daar maklik sonder veel 
moeite binne sosialiseringsmaatreëls besigheid gedoen kan word.   
 
Die pleidooi is laat besighede elk 'n higiëne plan daarstel wat optimaal na die beperking van 
blootstelling kyk en laat diegene toe om besigheid te doen wat daarby kan inpas.  Suid-Afrika is 
dalk reeds daar dat dit te laat is vir baie besighede en elke dag wat ons langer  besigheid inperk 
gaan nog meer instansies deure moet toemaak met die gepaardgaande werksverliese, maar 
ook die gebrek aan kontant wat in die ekonomie  die omloop moet doen om juis die ekonomie te 
stimuleer. 
 
Die storie van die reisiger by die klein dorpie se hotel wat daar wil slaap en sy R500 vir die nag 
betaal by aankoms, maar wil net eers gaan kyk na die kamer is wyd bekend.    Die hoteleienaar 
gaan dadelik en betaal die slaghuis wat hom al dreig met stappe vir sy skuld.  Die gaan betaal 
dadelik die bakkery wat op sy beurt die kruidenier gaan betaal en die kom betaal sy uitstaande 
rekening by die hotel.  Die reisiger kom toe net weer by die ontvangs aan en meld dat hy sal 
verkies om nie daar te slaap nie.  Die hoteleienaar gee sy R500 aan hom terug en hy vertrek.  
Simplisties gestel is dit hoe 'n ekonomie werk.  Daar is 'n deurlopende interaksie en stimulus 
tussen verskeie rolspelers en indien daar iewers 'n breuk kom in hierdie nimmereindigende 
ketting begin die probleme.  Ons het die ketting heeltemal gestop en wil nou net 'n paar van 
hierdie rolspelers in die proses aktiveer en die res bly sit met hulle skuld. 
 
Om net oor landbou te reageer is ietwat kortsigtig aangesien al hierdie ekonomiese aktiwiteite 
op 'n bepaalde wyse en sinergie deel is van die proses om seker te maak dat ook landbou kan 
leef.  Daar word maklik genoem dat landbou se bydrae  tot die BBP is ongeveer 3%.  Die 
werklikheid is dat al die ander besighede se ratte tot stilstand sal knars as daar nie kos is om te 
eet nie.  Dit maak landbou 'n unieke en waardevolle rolspeler in die proses en is dit noodsaaklik 
dat die landbou-proses gladweg moet funksioneer.  Daar is dank dat dit so uiteengesit is in die 
regulasie dat alles van landbou kan funksioneer.  Maar wat is daardie alles?  Die kompleksiteit 
van die waardeketting word duidelik nie orals verstaan nie.  Allermins by SAPD padblokkades.   
 
Om 'n lys van wat nodig is om kos te produseer daar te stel  is dit dalk nodig om na die 
produktelys van bv. koöperasies gekyk word plus nog heelwat meer en is dit die dinge wat 
nodig kan raak vir 'n boer om te kan aangaan met sy produksie.  Hierdie rolspelers behoort 
almal onbevange te kan funksioneer. 
 
TLU SA wil graag meld dat daar insette gegee word wat hetsy van toepassing sal wees op die 
vlak 4 verandering vir die nasionale bepalings, maar dan ook moontlik vir ons eie minister om 
ook 'n ministeriële uitreiking te doen vir uitklaring om seker te maak dat daar nie verder 
verskillende interpretering sal plaasvind om onnodige misverstande uit die weg te ruim. 
Covit19 – vlak 4 aanbevelings 
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A1 – daar moet duidelike uitklaring kom oor jag.  Die jagters is hoofsaaklik in ander provinsies 
as waar die jagplekke is.  Die bydrae wat jag maak in die landelike omgewings tov 
werksgeleenthede, die voorsiening van voedsel sowel as broodnodige insluiting van geld in die 
ekonomie moet nie ligtelik geskat word nie.  Die beweeg van die jagters oor provinsiale grense 
moet bevestig word. 
 
D  -  Konstruksie  -  Hierdie is 'n baie belangrike aspek om die ekonomie te stimuleer.  Hier 
behoort buiten die higiëne maatreëls geen verdere beperking op hierdie bedryf geplaas te word 
nie.  Vaste investering weet ons almal is die een groot vertrekpunt om ekonomiese groei te 
bewerkstellig.  Wil graag voorstel dat daar gevoeg word : 
 
D6 – Alle infrastruktuur 
 
D7 – Alle konstruksie wat benodig word om die ekonomie te aktiveer. 
 
E – die vervaardiging van voertuie word goedgekeur maar nie die verkoop daarvan nie.  Wil 
voorstel dat daar bygevoeg word: 
 
E21 – die bemarking van voertuie, trekkers en implemente 
 
By punt I wil ons graag voorstel dat warm voedsel wel by die normale plekke waar dit altyd 
gekoop was wel gekoop kan word en nie net met aflewering nie.  Die toegewing sal in baie 
informele gebiede geensins bydrae dat voedsel na mense toe kan gaan nie.    Pas die higiëne 
maatreëls korrek toe en laat mense toe om wel klaar voorbereide kos te kan koop.  Indien hulle 
verskeie ander produkte by 'n winkel kan koop is die vraag wat is die verskil om dan nie maar 
ook net reeds voorbereide kos ook te kan koop nie.  Met die hitte van voorbereiding behoort dit 
in elk geval 'n groter kans te hê om virusvry te wees as wat ander voedsel die geval sal wees.   
 
By punt I2 behoort die “pick-up” net uitgehaal te word.  
Voeg by by punt  O handelende oor regeringsfunksies 'n punt: 
O2J – Meester van Hooggeregshof ten einde boedels te kan afhandel. 
Daar is algemene praktiese aspekte wat ook hanteer behoort te word.   

• Die enkel persoon besigheid soos bv. 'n enkel ma wat hare by haar huis sny  sal eers 
toegelaat word om op vlak 1 te mag begin werk.  Sy sit sonder inkomste en met die 
huidige rasgebaseerde toekenning van voedselpakkies en ander hulp het sy geen 
inkomste nie.   

• Alle vervoer en die instandhouding daarvan behoort te kan aangaan.  Dink hier bv. ook 
aan fietse.  

• Die instandhouding van arbeid is van kardinale belang ten einde hulle in 'n posisie te stel 
dat hulle aankope kan doen van noodsaaklike produkte.  Die ineenstorting van 
besighede bring mee dat ons terugbeweeg het na blokkie een in die ekonomie.  Om  in 
hierdie tyd 'n minimum loon af te dwing is nie haalbaar nie.  Dit is beter om vir werkers 
wel 'n inkomste te gee as om minimum af te dwing en niemand kan daarby uitkom nie.  
Laat ons eerder in die tyd ooreenkom dat werkers sal werk vir wat hulle en die 
werkgewer op ooreenkom.   Werkloosheid gaan vinnig oor na misdaad.  Die 
regeringshulp het klaar uitgewys dat daar reeds ongelukkig korrupsie by betrokke is en 
dat dit nie by almal in nood uitkom nie.  Hulp van die regering kan nie die probleem oplos 
nie.  Veel beter sou dit dalk wees dat daar begin word met projekte soos: 

o   Uitroei van indringer plante. 
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o   Help met bekamping van bos-indringing. 
o   Herstel van uitleivore en stormwaterpype op paaie. 
o   Rommel verwydering by riviere en paaie. (betaal per sak vuilgoed). 

Die werkers word vergoed en kan hulle eie voedsel gaan aankoop in plaas van die 
kultuur wat nou gevestig word om te kan ontvang sonder om te werk. 

• Die toepassing deur die wetstoepassers sal vir eens en vir altyd uitgeklaar moet 
word.  Dit is nie billik dat dit aan 'n SAPD lid op grondvlak oorgelaat word om te 
kan besluit of iemand wel in landbou mag opereer en ook hoe dit gedoen moet 
word.  Die bewegingspermitte soos gestipuleer in die regulasies word ook wyd 
geïnterpreteer wat baie spanning veroorsaak.  'n Duidelike amptelike verklaring 
wat duidelik uitklaar wat presies die landbouers en hul arbeiders nodig het om te 
beweeg moet dringend beskikbaar gestel word.  

• 'n Korrupsie lyn moet daargestel word waar daar op die heel hoogste vlak 
onmiddellik insette gegee kan word oor korrupte amptenare .  Dit word betreur dat 
in hierdie tyd van nood sekere individue steeds hul posisie misbruik vir 
selfverryking. 

• Ras moet uit alle hulpmaatreëls in totaliteit gehaal word. 
• Die verkryging van onderdele sowel as ingevoerde produksiemiddele gaan met 

die wisselkoers saam baie binnekort vir produserende boere gegewe die 
omstandighede waarbinne landbou reeds was as gevolg van bv. droogte in 
verskeie provinsies en die landbouskuld en ook die beskikbaarheid van 
finansiering, dit baie moeilik maak om 'n volgende oes te inisieer. Staat sal dit 
moet oorweeg om bystand in die verband te gee. 

• Die veiligheid op plase van die boere, hul arbeiders sowel as hulle produkte is 
tans besig om onder baie druk te kom met die verhoogte diefstal wat plaasvind.  
Die toelating van die plaaswag konsep is van kardinale belang en behoort die 
verskeie vertoë wat in die verband gerig is ernstig oorweeg te word.  Dit sal soos 
in die verlede in samewerking met die SAPD stasie 'n reuse rol kan help speel  
om te help stabiliseer in die platteland in belang van almal. 

• Die aandklok reël se toepassing bring heelparty vrae na vore.  Daar behoort 
duidelike uitklaring te wees oor die noodsaaklike dienste wat daarvan vrygestel 
moet word.  Voedselproduksie op plase sowel as die verspreiding van voedsel 
verg in vele opsigte 'n 24-uur betrokkenheid van die produsent.  Weereens kan 
die toepassing hiervan nie in die hande van die SAPD gelaat word sonder baie 
duidelike riglyne nie.  Geen misverstande hieroor moet bestaan nie.   

• Die ure wat winkels mag oopbly behoort nie ingeperk te word nie.  Hoe minder ure 
beskikbaar is vir aankope hoe meer sal die verbruikers gedwing word om op te 
bondel.  Versprei die kliënte eerder deur langer winkelure en kan dit help om 
sosialisering afstande beter te bestuur. 

TLU SA besef en ervaar deeglik die moeilike situasie waarin die regering homself bevind met 
besluite wat geneem moet word tussen die diep blou see en 'n harde rots.  Dit word waardeer 
dat hulle uitreik na rolspelers om insette te kan gee.   

 



 
 
 
Vriendelike groete 

 
BJ VAN ZYL 
HOOFBESTUURDER 
 

Have you eaten today? Thank the farmer and his workers.  
No farmer, no food, no future! 

 
Geëet vandag? Ondersteun boere en hul plaaswerkers. 

Geen boer, geen kos, geen toekoms! 


