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Inleiding: 
Eiendomsbelasting is ’n teer punt vir  
die meeste Suid-Afrikaners wat hul   
finansies betref. 

Die grootste rede hiervoor kan sekerlik aan 

die volgende punte toegeskryf word: 

• Suid-Afrikaners weet nie waarvoor 
eiendomsbelasting gebruik word nie; 
daarom dink hulle soms dat dit ’n  
onnodige uitgawe is. 

• Eienaars weet nie hoe dit bereken word  
nie en weet dus nie of dit wat hulle betaal 
billik is nie. 

• Wanneer eienaars te veel betaal, is hulle 
onbekend met die prosesse wat hulle moet 
volg om dié hoë tariewe reg te stel.

•  
In dié omsendskrywe word die bogenoemde 
punte bespreek. Verder word die konsep 
van rabatte/kortings bespreek, asook die 
belangrikheid van eiendomswaardering en hoe 
dit gedoen word. 

Die doel van die omsendskrywe is om 
gemeenskappe oor munisipale kwessies soos 
eiendomsbelasting in te lig, asook oor prosesse 
en remedies wat tot hul beskikking is. 
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A. Eiendomsbelasting 

1. Munisipaliteite het die reg om 
eiendomsbelasting te hef 
Artikel 229 van die Grondwet verleen 
aan metropolitaanse en plaaslike 
munisipaliteite die fiskale bevoegdheid om 
eiendomsbelasting te hef. Dié belasting word 
gebaseer op die markwaarde van die grond 
en alle permanente verbeterings wat op die 
eiendom aangebring is.

Eiendomsbelasting is ’n bron van inkomste 
wat deur die munisipaliteit gebruik word om 
nieinkomstegenererende dienste te finansier, 
byvoorbeeld die instandhouding van paaie, 
straatligte en so meer.

2. Hoe word eiendomsbelasting 
bereken?
Die volgende belangrike punt om van kennis 
te neem, is hoe dié eiendomsbelastingbedrag 
bereken word. Die twee belangrikste faktore 
waarop die som gebaseer word, is die waarde 
en kategorie van die eiendom. 

Elke munisipaliteit spesifiseer in sy 
eiendomsbelastingsbeleid wat die 
formule is wat gebruik word om die totale 
eiendomsbelasting uit te werk. 

Die onderstaande is slegs ’n voorbeeld van   
hoe dit bereken kan word. 

 
Eiendomsbelasting  = (Eiendomswaarde  
Kategorie [residensieel]) ÷ 12 maande    
   =(900 000 x 0,03) ÷ 12  
   = R 2 250,00 

 

1  Artikel 2(3) en 6 van die WMEB.

2  Artikel 5(1) van die WMEB. 

3  Artikel 4(1)(a) van die WMEB.

4  Artikel 4(2)(b) van die WMEB.

OF

 Eiendomsbelasting  = (Eiendomswaarde  
Kategorie [landbouhoewe]) ÷ 12 maande   
   = (900 000 x  0,02) ÷ 12  

   = R 1 333,00 

3. Eiendomsbelastingsbeleid 
Ingevolge die Wet op Munisipale 
Eiendomsbelasting, 2004 (Wet 6 van 
2004) (die WMEB) moet munisipaliteite ’n 
eiendomsbelastingsbeleid deur middel van 
’n openbaredeelnameproses aanvaar en ook 
verordeninge afkondig om dié beleid te kan 
implementeer.1

Die beleid moet ook jaarlikse as deel 
van die begrotingsproses hersien word.2 
Wanneer die beleid opgestel word of 
wanneer daar veranderinge aan die beleid 
aangebring word, moet die munisipaliteit ’n 
openbaredeelnameproses volg om die publiek 
se insette te kry.3 Die munisipale bestuurder is 
verantwoordelik om ’n kennisgewing aan die 
gemeenskap te gee wat stipuleer dat:4 

1. die voorgestelde beleid opgestel is en aan 
die raad voorgelê sal word;

2. die konsepbeleid beskikbaar is vir 
besigtiging, asook waar dié dokument 
beskikbaar is (byvoorbeeld by die munisipale 
kantore); en 

3. insette tot op ’n sekere datum gelewer 
kan word, wat nie minder as 30 dae ná die 
plasing van die kennisgewing mag wees nie.

Munisipaliteite moet ook ’n onderskeid tref 
tussen die verskillende kategorieë van 
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eiendomme, byvoorbeeld residensieel, 
industrieel en so meer,5 asook tussen die 
verskillende kategorieë van eienaars, soos 
pensioenarisse en armlastiges. Die kriteria 
waarvolgens elk gekategoriseer word,  
moet in die eiendomsbelastingsbeleid 
gespesifiseer word.6

4. Rabatte en kortings op 
eiendomsbelasting: 
Die WMEB magtig ook munisipaliteite om 
rabatte en kortings toe te staan: rabatte as 
’n persentasievermindering op die bedrag 
betaalbaar (in die geval van pensioenarisse) 
en kortings as ’n vermindering op die 
eiendomswaarde. Eiendomme wat vir 
landboudoeleindes gebruik word, kwalifiseer 
vir ’n verhoudingsvermindering van 1:0,25   
ten opsigte van residensiële eiendomme.7  
Alle inligting oor rabatte en kortings moet          
ook in die eiendomsbelastingsbeleid 
gestipuleer word. 

5  Artikel 8(1) van die WMEB.

6  Artikel 8(2) van die WMEB.

7  Artikel 15(1)(b) van die WMEB.

Artikel 15(3) van die WMEB verplig die 
munisipale bestuurder om jaarliks ’n lys aan die 
munisipale raad voor te lê van eiendomme wat 
rabatte, kortings of vrystellings ontvang. 

B. Eiendomswaardasies
Die WMEB verplig munisipaliteite om ’n 
waardasierol te laat opstel wat alle eiendomme 
binne die munisipaliteit moet insluit. Slegs 
’n persoon wat ingevolge die Wet op die 
Professie van Eiendomswaardeerders, 2000 
(Wet 47 van 2000) as eiendomswaardeerder 
geregistreer is, mag ’n waardasierol opstel. Die 
volgende inligting moet vir elke eiendom op 
die waardasierol aangeteken word:

• die kategorie van eiendom volgens die 
munisipaliteit se beleid en verordeninge;

• die fisiese adres van die eiendom;
• die grootte van die eiendom;
• die markwaarde van die eiendom;
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• die naam van die geregistreerde eienaar; en
• ander voorgeskrewe besonderhede.

Nadat die waardeerder die waardasierol voltooi 
het, word dit aan die munisipale bestuurder 
oorhandig, wat ’n kennisgewing binne 21 dae 
in sowel die plaaslike media as die provinsiale 
staatskoerant moet publiseer.8 Dié kennisgewing 
moet meld dat die waardasierol voltooi is, 
dit ter insae lê en dat besware ingewag word 
met ’n sperdatum om besware in te dien. Die 
sperdatum mag nie minder as 30 dae wees 
ná die datum van die tweede publikasie in die 
media nie.

Die doel van die kennisgewing is om lede van 
die publiek, wat ook eienaars insluit, geleentheid 
te gee om die inskrywings in die waardasierol 
na te gaan en, waar nodig, beswaar teen die 
inskrywings in die waardasierol aan te teken. 
Dit sluit die bedrag in waarvoor hul eiendom 
gewaardeer is.9 Besware word aangeteken 
deur ’n voorgeskrewe vorm in te vul (soos die 
regulasie bepaal) en by die munisipale kantore 
in te handig. 

Daarna is dit die waardeerder se 
verantwoordelikheid om dié besware te 

8  Artikel 41(1) en (2) van die WMEB. 

9  Artikel 50(1)(a) en (b) van die WMEB.

10  Artikel 51(a) tot (c) van die WMEB. 

11  Artikel 53 (1)-(2) van die WMEB. 

oorweeg en terugvoer aan die munisipale 
bestuurder te gee oor die besluit om die 
waardasie te verander of dit dieselfde te hou.10 

Die munisipale bestuurder moet die 
beswaarmakers oor die besluit van die 
waardeerder in kennis stel. Beswaarmakers is 
daarop geregtig om redes vir die finale besluit 
van die waardeerder te versoek,11 wat ook met 
betaling van ’n bepaalde fooi gepaard mag 
gaan. Die waardeerder moet binne 30 dae ná 
ontvangs van die versoek aan die eienaars 
terugvoer gee. 

Indien beswaarmakers steeds nie met die 
inskrywings in die waardasierol tevrede is nie – 
wat ook die waardasie van hul eiendom insluit 
– kan hulle dit oorweeg om na die Waardasie 
Appèlraad te appelleer, wat vir dié doel deur 
die LUK belas met plaaslikeregeringsake 
aangestel is. Dié appèl moet aangeteken word 
binne 30 dae ná die beswaarmaker terugvoer 
ontvang het oor die rede(s) vir die inskrywing 
in die waardasierol, wat ook waardasie van die 
eiendom insluit. Neem kennis dat die appèlraad 
ook ’n kostebevel teen ’n individu kan gee. 
Daarom moet die waardasie van ’n eiendom 
met redelikheid oorweeg word.
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AfriForum los probleme 
met plaaslike regerings op.


