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1. Die Verkiesing 

1.1. Min verrassings opgelewer, behalwe dat belangrike tendense gevestig is. 

Byvoorbeeld 

 Politieke partye regs van die middel het verswak – die IVP, Cope en VF Plus het 

gesamentlik minder as 5% uitgebragte stemme getrek. 

 Die grootste groei was in die middel van die spektrum met die DA wat drie m’s die 

beste gemobiliseer het: die minderhede, die (veelrassige) middelklas en die 

metropolitaanse gebiede, spesifiek Pretoria, Johannesburg, PE en Kaapstad – die 

les is, goeie regering word deur kiesers beloon. 

 Die EFF het goed gevaar in semi-stedelike gebiede met arm- en aspirerende 

kiesers: Limpopo, Noordwes en Gauteng.  

Dit is ook te danke aan Julius Malema se charismatiese persoonlikheid en baie 

publisiteit vanweë sy nuuswaardige  (“walking soundbite”) veldtog. Dis egter 

onseker of die EFF/Malema ’n standhoudende faktor in die linkse politiek kan 

wees, want alhoewel sy boodskap links en hy ’n aspirerende kapitalis is, sal 

vakbondlede kwalik vir hom stem. Dis so dat AMCU op Marikana waarskynlik vir 

die EFF gestem het, maar by gebrek aan ’n linkse werkersparty wat die ANC 

opponeer het.  

 NUMSA se toekomstige Werkersparty sal radikaler wees. Die EFF en die 

Werkersparty en/of Cosatu is nie potensiële vennote nie. (Die EFF sê hulle staan 

vir werkloses, terwyl vakbonde werkersklasbelange verteenwoordig. Die skeidslyn 

is Art 32 van die Wet op Arbeidsverhoudinge. Dié artikel is ’n oorsaak van 

werkloosheid.) 

 Die politiek links van die ANC gaan baie onstuimig word. 

  

                                                
* Notas. ABC/LBK Konferensie, Spier. 9 Junie 2014. 
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1.2 Die Kabinet 

Oninspirerend. Die beste aanstellings was Ramaphosa as vise-president, wat ook die 

NOP moet implementeer, Pravin Gordhan as minister vir provinsiale en plaaslike 

regering (belangrik met die oog op die 2016-verkiesings), terwyl Naledi Pandor, 

Derek Hanekom, Aaron Motswaledi, Nhlanhla Nene en Lindiwe Zulu ook goeie 

aanstellings was. Dis egter onseker hoe die regering “kleinsake” gaan bevorder, 

want te veel regulasies smoor enterpreneurskap. 

Die redes tot kommer is die behoud van Rob Davies (Handel en Nywerheid) en 

Ibrahim Patel (Ekonomiese Sake) en selfs Gugile Nkwinti (Grondsake), in hulle 

bestaande portefeuljes. Dit lyk ook asof daar te veel kommuniste in die kabinet is. Is 

hulle “comrade capitalists”? 

1.3 Daar moet sekerlik ’n plan met Tina Joemat-Pettersson (Energie), Nathi Mthethwa 

(Kuns en Kultuur), Bheki Cele (Adjunk, Landbou) en Senzani Zogwana (Landbou) 

wees. Het dit temake met SEB/ hidrobreking (Joemat-Pettersson), plaasveiligheid 

(Cele) en vakbonde vir plaaswerkers (Zogwana)? Net die tyd sal leer. 

1.4 Laastens, Jacob Zuma het gesê die kabinet gaan beleidsrigtings doeltreffend 

implementeer, en dat die visie “radikaal” en “progressief” is. Wat beteken dit? Vir 

die ANC is radikaal nie noodwendig “links” nie, maar groter staatsintervensies; en 

progressief is weer “pro-poor”. Dié woorde is egter al voorheen gebruik. Toe was dit 

niks anders nie as “talk left, walk right”. 

2. Groot Kwessies vir Landbou Vorentoe 

2.1 Die ANC fokus graag op sektore wat belofte inhou vir belowende SEB-transaksies, 

soos die mynwese, infrastruktuurontwikkeling soos nuwe spoor- en treinbou projekte, 

en gas en olie. Die landbou is nie hoog op dié lys nie. 

Dis ook so dat die ANC met sy magsbasis van stedelike élites (regstellende aksie in 

die owerheidsektore en SEB in die bovermelde nywerheidsektore) en landelike 

bewoners, soos in die voormalige tuislande, méér klem plaas op die kommunale 

bestaansekonomie (± 440 000 tradisionele boere) en kommersiële kleinboere (± 

50 000 boere) as op die (blanke) kommersiële landbousektor (± 30 000 boere). Vir 
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iemand soos Gugile Nkwinti (en dalk Jacob Zuma) is bestaansboere en kleinboere die 

antwoord op voedselsekuriteit. Die onlangse Nkwinti-voorstelle wat op plaaswerkers 

gemik was, pas in hierdie denkraamwerk van klein plasies. 

2.2 Restitusie 

 Nuwe Wet (sperdatum vir nuwe eise, 2018). Die ander reëls bly basies dieselfde. 

Dis onseker waar die groot getalle nuwe beweerde eise vandaan kom. 

 Is die nuwe fokus die herstel van grondregte aan kapteinsgesag vir oordrag aan 

kommunale besit in voormalige tuislande soos wat die Salem-uitspraak (2014) 

moontlik suggereer? Dit sou egter bots met (a) Konstitusionele Hofuitspraak van 

2006 imv ongeldigheid van die CLARA-Wet van 2004; en (b) die terugtrekking 

van Wetsontwerp op Tradisionele Howe (“TCB”) in 2013. 

 Begunstigde eisers het tot dusver nie titelaktes ontvang nie. Daarom wil banke nie 

geld leen nie. 

2.3 Daar is geen eenstemmigheid oor die regering se Grondoudit (2013) nie, bv PLAAS 

& AgriSA verskil van die regering. Die regering tref bv nie ’n onderskeid tussen wit 

en swart privaatbesit nie, ook nie of die voormalige tuislande privaat of staatsgrond is 

nie. Dit kan tog nie “privaat” wees nie (volgens die Oudit is 79% van alle grond in SA 

“privaatbesit”). 

2.4 Grondhervorming 

 Gugile Nkwinti voorstelle van 31/3/2014 (50/50-verdeling tussen plaaseienaars en 

plaaswerkers). “Onlogies en wiskundig onbekwaam” (PLAAS, 2014). Ook 

verwerp deur FAWU en PLAAS. Andere soos AFASA en BAWSI het geen 

kommentaar gelewer nie. Verkiesingsfoefie? 

 AgriSA het alternatiewe voorstelle vir onderhandeling gepubliseer – wat ook die 

Nkwinti-voorstelle verwerp, maar op Hfs 6 van die NOP gebaseer is, wat onderhandel 

moet word op distriksvlakke.  

2.5 Eiendomsreg 

Belangegroepe soos die SA Instituut vir Rasseverhoudings (SAIRR), die TLU, 

AfriSAke en Solidariteit is oortuig daarvan dat eiendomsregte bedreig word. 
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Wat landbou-eiendomsregte betref is hierdie aannames gebaseer op: 

(a) bepalings in die Wet op Minerale en Petroleumhulpbronne van 2002 wat die staat 

’n 20%-belang op toekomstige olie/gasontginning (hidrobreking) gee. ’n 

Uitspraak van die Konstitusionele Hof (2013) is dat ongebruikte mynregte verbeur 

word. Implikasies: die staat is dus ’n aandeelhouer in byvoorbeeld winsgewende 

hidrobreking (dit het nie direkte betrekking op alle landbougrond nie); 

(b) afleidings wat gemaak word van die Wetsontwerp op die Beskerming en 

Bevordering van Beleggings van 2013 wat sekere bilaterale ooreenkomste met die 

Euro-Unie opskort. Dit het nie uitdruklik betrekking op plaasgrond nie. Dit word 

egter gesien as ’n potensiële ontneming van sekere privaatbeleggers se bates in 

SA. Implikasies: dis eintlik ’n vervanging van die Onteieningswet van 1975 se 

vergoedingsklousule (’n latere wetsontwerp is in 2008 teruggetrek); en 

(c) die Grondeisehof se onlangse uitspraak in die Salem-saak (2014) waarin die 

grondeisers (wat Xhosa-kommunale grondregte verloor het), ’n suksesvolle eis 

teen (blanke) kommersiële plaaseienaars gemaak het. Die regsvraag is of hierdie 

Xhosa-verliese vóór of ná 1913 gebeur het. 

Volgens aanvanklike mediaberigte het blanke setlaars hierdie grondgebiede in die 

1820’s verower – dus het die uitspraak die 1913 regsreël verontagsaam. Implikasie:’n 

nuwe presedent is geskep, want dit sou ook Art 25 van die grondwet ignoreer. Is dit 

regtig die geval? 

Danksy verdere media-ontleding van die Salem-uitspraak, is bevind dat die 

grondvervreemding in die “Zuurveld” eers in die 1940’s plaasgevind het, maw ná 

1913. Dit is dan die eintlike rede waarom die Grondeisehof in die guns van die 

grondeisers besluit het en die “inheemse regte” op die Salemgronde herstel het. ’n 

Verdere implikasie. Die hofuitspraak in Grahamstad is nie noodwendig ’n radikale 

presedent mbt eise wat dateer van vóór 1913 nie. Dié saak is egter op appèl. 

2.6 Dit is goed dat daar by voorbaat aandag gevestig word op allerlei verwikkelings wat 

eiendomsreg kan ondermyn. Dit is geldige demokratiese pro-aktiewe optrede deur die 

burgerlike samelewing. Maar wat plaasgronde betref, is dit eerder “worse case 

scenarios” wat netsowel op “business-as-usual” scenarios kon neerkom. Dit waaroor 

tans groot kommer bestaan is hoogstens voortstelle, en nie beleid of wetgewing nie. 
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Daarom is dit dalk veilig om steeds te glo dat eiendomsregte in die landbou nog nie 

“bedreig” word nie, behalwe waar dit grondwetlik geskied soos mbt restitusie en/of 

ander vrywillige grondtransaksies en/of steeds met vergoeding geskied soos 

voorgeskryf in die Onteieningswet van 1975, die grondwet van 1996 en die 

restitusiewet van 2014. (let op: die konsep van “vrywillige verkoper, vrywillige 

koper” is nie ’n grondwetlike beginsel nie, kompensasie is wel.) Daar is wel ’n 

brandpunt wat “billike vergoeding” beteken – markverwant, of nie. Dis ook belangrik 

dat nuwe swart plaaseienaars titelaktes ontvang. Dis egter nie ’n Zimbabwe-scenario 

nie. 

2.7 Dis’n uitgemaakte saak dat verdere grondherverdeling nog sal plaasvind, maar die 

reëls daarvoor moet nog onderhandel word. Wat amptelike beleid betref, is dit nie die 

Nkwinti-voorstelle nie, maar dit moet binne die raamwerk van NOP (Hfs 6) geskied 

(dit is Ramaphosa se portefeulje), wat distriksgedrewe sal wees, met 20% as teiken. 

Dis ook landbou se uitdaging. Weereens: wie neem die inisiatief ? 

 


