
 

 

AKTUEEL - GRONDONTEIENING – ‘N ARTIKEL WAT 
VERSKYN HET IN LANDBOUWEEKBLAD OP 11 JUNIE 
2020 EN WAT VERTAAL IS EN VERSPREI MAG WORD 
MET DIE TOESTEMMING VAN LANDBOUWEEKBLAD:  
 
Berekening van “huidige gebruikswaarde” aanvegbaar 
Douw Boshoff 
 
Boere wie se plase die staat wil onteien, moet bedag wees daarop dat die staat nie 
noodwendig die omstrede huidige gebruikswaarde korrek bereken nie. 
 
Die staat het jare lank met die gedagte gespeel om huidige gebruikswaarde saam met 
markwaarde in te span vir die bepaling van vergoeding by onteiening. Hoewel ek nie met 
dié beginsel saamstem nie, verstaan ek waar die denkwyse vandaan kom en ’n mens moet 
dit binne ’n ideologiese raamwerk beskou. As jy byvoorbeeld na naweekboere kyk, besit 
hulle dikwels grond met goeie potensiaal en dié potensiaal word nie vir voedselproduksie 
benut nie. 
 
Die inspan van huidige gebruikswaarde vir die bepaling van vergoeding by onteiening, 
bring egter talle probleme mee.  
 
’n Mens kan jou afvra of dit geregverdig sou wees dat iemand wat ’n naweekplaas gekoop 
het, en markwaarde daarvoor betaal het, minder as markwaarde moet ontvang as hy deur 
die staat onteien word. 
 
Die huidige markwaarde van sy plaas het reeds in berekening gebring dat hy nie 
infrastruktuur op sy plaas het nie en dat die huidige waarde van sy plaas se potensiële 
toekomstige inkomstestroom verskil van dié van ander goed benutte plase in die 
omgewing. 
 
Die markwaarde van sy plaas sal dus laer wees as dié van ’n buurman se plaas wat ten 
volle benut word en infrastruktuur soos besproeiingstelsels en kampe het, asook 
byvoorbeeld bome wat reeds optimaal produseer. Indien die huidige gebruikswaarde nou 
ook nog in berekening gebring word wanneer die staat ’n waarde bepaal, sal die 
naweekboer dubbel gepenaliseer word. 
 
Volgens my is die konsep van gebruikswaarde dus heeltemal nutteloos, want markwaarde 
bring reeds die verskil in die gebruik en ontwikkeling van plase in berekening. 
  



 

Die Grondwet spesifiseer in artikel 25 (3) dat die markwaarde van ’n eiendom by 
vergoeding vir onteiening in ag geneem moet word, maar ook dat die huidige gebruik van 
die eiendom oorweeg moet word. 
 
In die Onteieningswet (Wet 63 van 1975) word bepaal dat werklike finansiële verlies ook 
by die bepaling van vergoeding in ag geneem moet word. Daar is drie faktore wat ’n rol 
speel: Die waarde van die eiendom, die eienaar se finansiële verliese weens die 
onteiening, en solatium of tranegeld (weens emosionele verliese). Dit is egter bekend dat 
die onteieningsproses deur sistemiese institusionele ongeskiktheid in die staat gekenmerk 
word. Een van die pogings om hieraan aandag te gee, was om die kantoor van die 
Waardeerder-Generaal ingevolge die Wet op Eiendomswaardering (Wet 17 van 2014) tot 
stand te bring.  
 
Die Waardeerder-Generaal moet die waardasie van eiendom wat vir grondhervorming 
geïdentifiseer is, reguleer.  
 
Klousule 6 van die Wet omskryf die Waardeerder-Generaal se funksies. Dit sluit in die 
waardasie van eiendom en om aanbevelings aan die betrokke minister te maak oor die 
kriteria, prosedures en riglyne rakende waardasie. Wat belangrik is, is dat die woord 
“markwaarde” nêrens in die klousule gebruik word nie; slegs “waarde”.  
 
Die Waardeerder-Generaal se aanbevelings aan die minister is op 30 November 2018 as 
regulasies kragtens die Wet op Eiendomswaardering afgekondig. Hiervolgens is die 
kriteria en/of prosedures vir waardasie vasgestel en moet dit sowel huidige 
gebruikswaarde as markwaarde insluit (klousule 5). 
 
Die regulasies het derhalwe ’n nuwe beskrywing geskep vir die algemene term “waarde” 
wat in die Wet op Eiendomswaardering gebruik word, deur die vereistes van die Grondwet 
te kombineer met die inagneming van die gebruik en die markwaarde van die eiendom.  
 
KAPITALISERINGSKOERS 
 
Ondanks die aanvegbaarheid van die beginsel van huidige gebruikswaarde, word dit nou 
in die praktyk gebruik. 
 
Hoewel dit nie in die regulasies gespesifiseer is nie, gebruik waardeerders wat waardasies 
vir die Waardeerder-Generaal doen, die huidige gebruikswaarde saam met die 
markwaarde om die “billike waarde”, die sogenoemde “just and equitable value”, te bepaal. 
Dit is in wese die gemiddelde tussen markwaarde en huidige gebruikswaarde.  
 
Die huidige gebruikswaarde het dus ’n enorme invloed op die waarde wat deur die 
Waardeerder-Generaal as die billike waarde voorgehou word, en dit is vir die eienaar van 
’n eiendom wat onteien moet word, van uiterste belang dat dit korrek bereken word. 
 
Die huidige gebruikswaarde is die produktiewe waarde van ’n boerdery, dus die werklike 
inkomste wat uit die eiendom verkry word, wat gekapitaliseer word teen ’n koers wat bepaal 
word deur markfaktore, dit wil sê die verhouding tussen plaasverkope en die inkomste wat 
uit die plaas verdien word.  
 
Die beginsel van ’n kapitaliseringskoers word in die eiendomsbedryf gebruik om die 
verwagte opbrengskoers van ’n kommersiële eiendom te bereken. Die netto 



 

bedryfsinkomste word deur die eiendomsverkoopprys gedeel en as ’n persentasie 
uitgedruk.  
 
In die geval van landbougrond, behoort ’n waardeerder te kyk wat omliggende plase se 
potensiële opbrengs is en dit deur die verkoopspryse van plase te deel.  
 
Die twee moontlike somme lyk dus so: 
 
Rand (inkomste) gedeel deur waarde = kapitaliseringskoers 
Rand (inkomste) gedeel deur kapitaliseringskoers = waarde 
 
Met ander woorde, as inkomste dieselfde bly, maar die kapitaliseringskoers gaan op, sal 
die waarde daal.  
 
Indien die waardeerder ’n te hoë kapitaliseringskoers gebruik, beteken dit die verwagte 
opbrengs is hoër, gegewe die prys wat vir ’n eiendom betaal word. Dus word die huidige 
gebruikswaarde verlaag om die bepaalde opbrengskoers te bereik, gegewe die inkomste 
in rand en sent. 
 
Wat my bekommer, is dat die waardasies wat aan boere gelewer word, nie aandui hoe die 
kapitaliseringskoers bepaal is nie en daar bestaan dus twyfel of dit wetenskaplik bepaal 
word. Indien die korrekte kapitaliseringskoers gebruik word, behoort markwaarde en 
huidige gebruikswaarde in die meeste plase se gevalle min of meer dieselfde te wees. 
 
PRESTERENDE BOERE  
 
’n Boerdery wat onder die gemiddelde potensiaal van die eiendom gebruik word en nie die 
vlak van landbouprodukte lewer wat tipies en moontlik is in ’n mark nie, behoort ’n huidige 
gebruikswaarde van minder as die markwaarde hê.  
 
Net so moet ’n boer wat beter presteer as almal in sy omgewing, ’n huidige gebruikswaarde 
bo die mark kry.  
 
’n Waardeerder kan wel bepaal dat die bykomende inkomste toegeskryf word aan meer of 
duurder infrastruktuur en dit in die een of ander vorm van klandisiewaarde opneem wat tot 
die markwaarde van ’n eiendom gevoeg word. Só sal opwaartse aanpassing van huidige 
gebruikswaarde, vanweë die boer se prestasie, beperk word.  
 
Dit is egter noodsaaklik dat dié ekstra werklike inkomste wel in ag geneem word by die 
waardering van ’n eiendom, hetsy die huidige gebruik of die markwaarde.  
 
’n Waardeerder behoort dus nie uit die staanspoor te aanvaar die markwaarde is die 
maksimum en dat die huidige gebruikswaarde nie hoër as markwaarde kan wees nie. Die 
rede wat hiervoor aangevoer word, is dat die potensiaal nie in ag geneem moet word nie 
en dat die markwaarde die hoogste en beste gebruikswaarde moet wees. Na my mening 
verwar só ’n siening die vermoëns van die boer met die potensiaal van die eiendom.  
 
Die vermoëns van die boer is nie potensiaal nie, maar is die boer se bewese prestasie, 
wat kan wegval as hy die plaas aan iemand anders sou verkoop. 
 
Hierteenoor is potensiaal ’n onbenutte intrinsieke eienskap van die eiendom self. 



 

 
 
 
Die hoër as normale inkomste wat die boer verkry, bo en behalwe sy klandisiewaarde wat 
in die markwaarde ingesluit is, sou ingevolge die Onteieningswet as ’n verlies geag kon 
word, maar na my mening moet dit vir die doeleindes van grondhervorming by huidige 
gebruikswaarde ingesluit word. 
 
Een van die probleme met die berekening van huidige gebruikswaarde, is dat die 
Waardeerder-Generaal se waardeerders boere vir hul finansiële state vra. ’n Boer wat 
weier, se huidige gebruikswaarde word dan as 0 aangegee, wat beteken sy sogenoemde 
billike en regverdige waarde is dan onmiddellik 50% van die markwaarde. 
 
Die waardeerder behoort ’n poging aan te wend om die huidige gebruikswaarde te 
bereken, wat gegrond is op werklike markaktiwiteit. 
 
WYE KENNIS NODIG 
 
Die kantoor van die Waardeerder-Generaal vereis van waardeerders om ’n werksessie 
van vyf dae by te woon voordat hulle toegelaat word om waardasies uit te voer vir 
doeleindes van grondhervorming. 
 
Dit is na my mening nie voldoende om ’n waardeerder op te lei oor alle aspekte van die 
produktiewe waarde van alle soorte landbou-eiendomme, ontleding van finansiële state, 
en die onderskeid tussen kapitaliseringskoerse en verdiskonteringskoerse wat vir 
besigheidswaarde eerder as eiendomswaarde gebruik word.  
 
Om ’n voldoende en akkurate ontleding te kan doen, is ’n kombinasie van die kennis en 
ervaring van ’n landbou-ekonoom, ’n geoktrooieerde rekenmeester én ’n 
eiendomswaardeerder nodig. 
 
VERGOEDING 
 
Wat tans gebeur, is dat ’n “regverdige en billike waarde” aan die boer gebied word, wat ’n 
kombinasie van huidige gebruikswaarde en markwaarde is, met die bedoeling dat dié 
waarde ook moet bepaal watter vergoeding ’n boer moet ontvang.  
 
Die kantoor van die Waardeerder-Generaal het egter nie die gesag om vergoeding te 
bepaal nie.  
 
Dié bedrag moet deur ’n hof beslis of goedgekeur word en dit is ook verlede jaar so 
bevestig in die uitspraak in die saak van die Moloto-gemeenskap teen die Minister van 
Landelike Ontwikkeling en Grondhervorming en andere. Die staat mag dus regverdige en 
billike waarde bloot as onderhandelingsinstrument gebruik om met ’n eiendomseienaar op 
aanvaarbare vergoeding ooreen te kom, of om aan die hof leiding te gee oor wat die staat 
glo billik is. Die gebruik van ’n regverdige- en billike waarde en die akkuraatheid van die 
berekening daarvan, is na my mening nog oop vir debat en moet nog in die howe getoets 
word.  
 
Die eienaar van grond sou homself goed teen die gebruik, en veral die berekening, van so 
’n waarde kon verdedig om te voorkom dat nóg ’n institusionele onbevoegdheid veroorsaak 



 

dat eienaars van eiendom hul grondwetlike eiendomsreg opgee sonder dat hulle billik en 
regverdig daarvoor vergoed word.  
Dit bekommer my dat boere nie besef dat hulle die waarde kan beveg of tot watter mate 
hulle dit kan beveg nie.  
 
Dr. Douw Boshoff het ’n doktorsgraad in eiendomswese en is ’n professionele waardeerder 
in private praktyk. Hy was ’n dosent in eiendomswaardasies, eiendomsreg en 
eiendomsfinansiering en tree dikwels op as deskundige getuie oor eiendomswaardasie en 
soortgelyke litigasiekwessies. E-pos: drdgbboshoff@gmail.com; 083 287 2639. 
 
‘HUIDIGE GEBRUIKSWAARDE’ WAARSKYNLIK ONGRONDWETLIK  
 
Me. Annelize Crosby, Grondhoof by Agri SA, sê dat Agri SA in 2017 ’n reeks interaksies 
met die Waardeerder-Generaal se kantoor gehad het oor die konsepregulasies, ingevolge 
die Wet op Eiendomswaardering.   
 
Daar was vier vergaderings in vier verskillende provinsies waar lede van Agri SA, 
waardeerders en finansiële instellings hul insette op die konsepregulasies gegee het. Op 
elkeen van dié vergaderings is daar ten sterkste beswaar gemaak teen die gebruik van 
“huidige gebruikswaarde” in die bepaling van regverdige en billike vergoeding. 
 
“Agri SA het gewaarsku dat die konsep die jokkie eerder as die perd waardeer – net soos 
dr. Douw Boshoff sê.” 
 
Agri SA het ook skriftelike kommentaar gelewer op die regulasies, waarin hy onder meer 
daarop gewys het dat die toepassing van huidige gebruikswaarde op plase in stryd is met 
die riglyne van die Raad op Internasionale Waardasiestandaarde, wat nie dié konsep as 
’n geldige grondslag vir die waardasie van landbougrond insluit nie.   
 
“Agri SA het die gebruik van die konsep totaal verwerp en ook die mening uitgespreek dat 
die konsep van huidige gebruikswaarde waarskynlik ongrondwetlik is. “In die Melmoth-
hofuitspraak laat verlede jaar is uitdruklik bevind dat dit nie die Waardeerder-Generaal is 
wat billike en regverdige vergoeding bepaal nie, maar die hof.  
  
“Die Waardeerder-Generaal maak slegs ’n aanbeveling oor vergoeding. Agri SA het dié 
saak finansieel ondersteun.  
 
“Agri SA sal ook by verdere hofsake betrokke raak om duidelikheid te kry oor die bepaling 
van billike en regverdige vergoeding en die omstrede gebruik van die konsep van huidige 
gebruikswaarde,” sê Crosby.  
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’n Eiendom se huidige gebruikswaarde het ’n reuse-invloed op die waarde wat deur die 
Waardeerder-Generaal as die billike waarde voorgehou word, en moet korrek bereken 
word.  
 

 


