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SENWES BEPERK 
 

AMPTELIKE TAALBELEID 
 

1. DOELSTELLING 

 

 Taal is ’n integrale aandrywer van die ekonomiese en sosiale transformasie in Suid-Afrika, 

daarom is dit ook ’n integrale deel van ons besigheid.  Ons is daartoe verbind om die vereistes 

en verwagtinge van al ons belanghebbendes te akkommodeer en daarvoor skep ons ‘n 

omgewing van bemagtiging waarbinne goeie verhoudings met almal ontwikkel en bevorder kan 

word. 

 

 Ons is ’n verantwoordelike korporatiewe burger wat bydra tot die ontwikkeling van die 

lewensgehalte van die gemeenskap, wat die vryheid van spraak in die taal van keuse insluit. 

 

 Die Direksie en Bestuur van Senwes Beperk (“Senwes” of “die Senwes Groep”) verleen hiermee 

hul steun vir die implementering van hierdie beleid binne  die Senwes Groep asook in Senwes se 

eksterne sake-omgewing. 

 

2. REDES VIR HIERDIE BELEID 

 

 Hierdie taalbeleid bepaal en formaliseer die kommunikasietaal regdeur die Senwes Groep en 

sluit in, maar is nie beperk nie, tot die taal van voorkeur van kredietooreenkomste ingevolge 

Senwes se registrasievoorwaardes as geregistreerde kredietdiensteverskaffer.  

 

3. BELEIDSTELLING 

 

3.1. Senwes is verbind daartoe om toegang tot inligting in ’n amptelike taal van die leser se 

keuse te bevorder, wat hom in staat stel om sodanige inligting te verstaan en te vertolk. 

 
3.2. Hierdie amptelike taalbeleid is gegrond op wedersydse verdraagsaamheid en respek 

onder verskillende groepe en moet so apolitiek moontlik wees.  

 
3.3. Hierdie beleid word deur die volgende beginsels gelei:  
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3.3.1. Nakoming van die Handves van Menseregte soos vervat in die Grondwet van die 

Republiek van Suid-Afrika; 

 
3.3.2. Waardering en erkenning van die verbruiker se regte soos bepaal in die “National 

Credit Act” (Wet 34 van 2005) en ander toepaslike wetgewing; 

 
3.3.3. Praktiese uitvoerbaarheid; 

 
3.3.4. Die omstandighede in die streek en die balans tussen behoeftes en voorkeure van die 

belanghebbendes wat normaalweg deur Senwes bedien word; 

 
3.3.5. Sover moontlik kostedoeltreffendheid en verdedigbaarheid. 

 
3.4. Hierdie beleid sal deur die Uitvoerende Bestuur (“UK”) goedgekeur word en sal van tyd 

tot tyd gewysig word, met goedkeuring deur die UK.  

 

4. TAAL 

 

4.1 Interne taalgebruik 

 
 Afrikaans is die primêre taal van die administrasie, met dien verstande dat geen 

werknemer beperk word in sy/haar gebruik van Engels nie.  Waar redelikerwys prakties 

uitvoerbaar moet inligting, omsendbriewe en beleide in Engels sowel as Afrikaans 

verskyn. 

 

4.2 Eksterne taalgebruik 

 
 Eksterne belanghebbendes moet in Afrikaans of Engels, watter een ook al verkies word, 

aangespreek word.  Sou een van die ander amptelike tale verlang word, sal Senwes 

poog en alle redelike stappe neem om die taal van keuse te voorsien. 

 

5. DIREKSIE- EN UITVOERENDE BESTUURSVERGADERINGS EN DOKUMENTASIE  

 

 Direksie- en Direksiekomiteevergaderings: 

 

 Afrikaans sal gebruik word as die primêre spreektaal van kommunikasie by die vergaderings. 

Alle sakelyste, verslae en dokumentasie wat aan die Direksie en Direksiekomitees verskaf word, 

sal egter in beide in Afrikaans en Engels beskikbaar wees. 

 

 Alle deelnemers aan vergaderings sal vry wees om te kommunikeer in hetsy Afrikaans of Engels, 

volgens sy/haar keuse. 
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 Tolkdienste sal geredelik beskikbaar wees.  

 

 Interne bestuurs- en ander vergaderings: 

 
 Tensy anders ooreengekom deur die deelnemers aan die vergadering, sal Engels as primêre 

kommunikasietaal gebruik word.  Sakelyste, verslae en dokumentasie sal slegs in Engels 

beskikbaar wees. 

 

6. AMPTELIKE KENNISGEWINGS EN NUUSBRIEWE  

 

 Senwes se oogmerk met hierdie beleid is om die vloei van inligting in die maatskappy te 

vergemaklik en daardeur die doeltreffendheid van die maatskappy te verbeter.  Alle amptelike 

kennisgewings sal in beide Afrikaans en Engels geskied en waar moontlik in enige ander 

amptelike taal. 

 

7. AMPTELIKE FUNKSIES 

 

 Die aard, inhoud en teikengehoor sal bepaal watter taal gebruik word. 

 

8. KONTRAKTE 

 

 Dit is noodsaaklik dat teenpartye verstaan en gebonde gehou kan word aan die bepalings van 

ooreenkomste.  Sou ’n teenparty nie in so ’n posisie wees nie, sal alle tersaaklike dokumentasie 

in die taal van keuse vertaal word. 

 

 Ooreenkomste kan in hetsy Engels of Afrikaans opgestel word.  Die teenparty het die reg om die 

taal van voorkeur te bepaal. 

 

9. ONTWIKKELING VAN VEELTALIGHEID 

 

 Opleidingskursusse sal aan alle werknemers van Senwes in enige ander amptelike taal 

aangebied word, met dien verstande dat daar genoegsame aanvraag daarvoor is. 

 

10. TOEPASSING 

 

 Alle belanghebbendes, veral werknemers van Senwes, moet hulself vertroud maak met die 

inhoud van hierdie beleid en dit regdeur die maatskappy toepas. 

 


