
De middenklasse in Zuid-Afrika is sterk in opkomst. Het inkomen per hoofd van de bevolking is 11.338 US dollar per 
jaar. Zuid-Afrika is het meest welvarende land ten zuiden van de Sahara. Het land vertoont kenmerken van zowel een 
eerste- als een derdewereldland. 
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Zuid-Afrika heeft na de apartheid veel internationale verdragen ondertekend die betrekking hebben op arbeidsrechten, bijvoorbeeld het 
ILO-verdrag (www.ilo.org). Daarnaast is in 1998 een algemene milieuwet afgekondigd, die later is uitgewerkt in allerlei deelwetten.
Het ministerie van Arbeid gaat over alle arbeidsgebonden kwesties. De Basic Conditions and Employment Act (BCEA) regelt de 
basisvoorwaarden voor werknemers en werkgevers, zoals o.a. salarisbetaling, maximale aantal werkuren per week (45) en per dag en 
vakantiedagen (21 dagen per gewerkt jaar).

Milieu
Een veelgebruikt instrument van milieumanagement bij het Zuid-Afrikaanse bedrijfsleven is de ‘life cycle assessment approach’. Dit 
onderzoekt de milieu-impact van de hele productieketen.

Van alle Afrikaanse landen heeft Zuid-Afrika de meeste ISO 14001-gecertificeerde bedrijven, waaronder een groot aantal mijnen. ISO 14001 
helpt bij het nagaan van de milieuprestaties van een bedrijf in het hele productieproces.

Corruptie
De National Anti-Corruption Strategy (NACF, http://www.nacf.org.za/) pakt corruptie binnen de overheid aan. In een speciale 
corruptiewet staan diverse corruptievormen beschreven, en de sancties die ervoor staan. Zuid-Afrika is aangesloten bij het OESO-verdrag 
tegen omkoping van ambtenaren. Via de website van NACF kunt u ‘best pratices’ van andere bedrijven vinden.

MVO-praktijk
Agrofair brengt in Nederland onder de naam “Oké” Max Havelaar-gecertificeerd groente en fruit op de markt. Het Nederlandse Carbo 
Europe importeert houtskool uit Zuid-Afrika dat zijn Zuid-Afrikaanse partnerorganisatie op milieuvriendelijke en MVO-wijze produceert. 

Duurzaam, Agrarisch, Innovatief
en Internationaal Ondernemen



Carbo South Africa creëert veel werkgelegenheid in de regio KwaZulu-Natal. In het kader van Black Economic Empowerment is 26% van de 
aandelen ondergebracht in een werknemersfonds. Opleiding van het personeel, vooral kwaliteitsbewaking, is een speerpunt. De fabriek 
levert rechtstreeks aan Europese klanten, waaronder de supermarkten van Ahold en Lidl.

Overheid en MVO
Belangrijke thema’s voor de overheid zijn emancipatie van de zwarte bevolking, het naleven van wetten en de hiv-/aidsbestrijding en 
-preventie.
Zuid-Afrika speelt een belangrijke politieke en economische rol op het Afrikaanse continent. Zo is het actief binnen het New Partnership 
for Economic Development (NEPAD, www.nepad.org) en de Afrikaanse Unie.

Landeigendom is al jaren een ingewikkeld onderwerp in Zuid-Afrika. Voor de regering staat landhervorming hoog op de agenda. Er is een 
wettelijk kader en landhervormingsbeleid.

Meer informatie
•	 Deze onderwerpen en vele andere komen aan bod bij de MVO-landeninformatie Zuid Afrika op de RVO-website. Hierop worden tips en 

adviezen gegeven uit de Zuid-Afrikaanse ondernemingspraktijk. www.rvo.nl/onderwerp/mvo-zuid-afrika    
•	 De OESO-richtlijnen maken duidelijk wat de Nederlandse overheid van alle bedrijven die internationaal ondernemen in het buitenland 

verwacht op het gebied van MVO. Ze bieden een handvat voor gedragscodes van ondernemingen om met maatschappelijke kwesties als 
kinderarbeid, milieu en corruptie om te gaan. www.oesorichtlijnen.nl     

•	 De International Labour Standards bieden een houvast om de arbeidsomstandigheden in de informele sector te vergelijken met andere 
landen. www.ilo.org/global/standards/index.htm 

•	 MVO Nederland biedt uitgebreide informatie en bewegwijzert ondernemers over maatschappelijk verantwoord ondernemen  
www.mvonederland.nl


