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Isabel  Jacobs

Om ’n beroep as professionele 
eiendomspraktisyn te volg is 
veeleisend, vreesaanjaend en uit-
dagend, maar uiters bevredi-
gend.

Waar moet ek begin, is dik-
wels die ope vraag.

En wie gaan vir my sorg ter-
wyl ek leer en werk om my kwa-
lifikasies te bekom? 

Sal ek ’n salaris verdien? 
Wat van my brandstof- en sel-

foonuitgawes; word dit gesubsi-
dieer?

Dít is enkele van die belangri-
ke vrae wat by voornemende 
eiendomsagente kan opduik.

Graag wil ek Jan Publiek inlig
oor die vereistes waaraan voor-
nemende eiendomsagente moet 
voldoen. 

Ouderdom of bevolkingsgroep
speel glad nie ’n rol nie, maar 
genoeg geld is wel van deur-
slaggewende belang: Jy sal geld 
nodig hê om te verseker dat jy 
vir die duur van die opleiding 

finansieel onafhanklik kan 
wees. 

’n Eiendomspraktisyn se ver-
goeding berus in die meeste ge-
valle op kommissie, wat gegrond 
is op ’n persentasie wat deur die 
agentskap bepaal en betaal 
word. 

Boonop is die residensiële 
eiendomsmark nie ’n pot goud 
nie. Afgesien van die bogenoem-
de uitgawes is daar ook aan-
vanklike verpligte koste van re-
gistrasie by die Raad op Eien-
domsagentskapaangeleenthede 
(EAAB), wat ’n paar duisend 
rand beloop, en daarna voort-
gesette opleiding wat eweneens 
nie gratis is nie. 

In nege uit tien gevalle is die
eiendomspraktisyn self verant-
woordelik vir sy of haar vervoer 
na en van klante, wat beteken 
dit is verkieslik, eintlik nood-
saaklik, dat die persoon ’n eie 
voertuig het. Moet jy boonop self 
klante rondkarwei, kan dit baie 
duur word.  

Nóg uitgawes vir jou eie reke-
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’n Goeie eiendomspraktisyn behoort in staat te wees om baie hoede in ’n groot verskeidenheid situasies te dra.
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ning is jou foon en/of selfoon. 
Dit is wel so dat jy die kantoor-
telefoon kan gebruik, maar jy is 

immers nie altyd op kantoor nie. 
Die meeste agentskappe hef 

ook ’n tarief wat deur die eien-
domspraktisyn betaal moet word 
en wat bemarkingskoste dek. 

Afhangend van die betrokke 
agentskap is ’n agent ook ver-
antwoordelik vir sy of haar eie 
besigheidskaartjies, reklamebor-
de, pamflette, ensovoorts. 

Kortom: As jy ’n loopbaan in
die eiendomsmark oorweeg, 
maak seker jy is finansieel ge-
reed!

Volgende week skryf ek oor 

die kwalifikasies wat ’n eien-
domspraktisyn moet verwerf, 
die moontlikheid van intern-
skap, die 26 verskillende hoede 
wat agente in staat moet wees 
om in ses verskillende situasies 
te dra, die belangrikheid van 
aanpasbaarheid, objektiwiteit en 
fokus, en meer.

Vir meer inligting bel my ge-
rus by 082 377 0571 of besoek 
www.isabeljacobsproperties. 
co.za.
) Jacobs  is  prinsipaal  en  eienaar 
van  Isabel  Jacobs  Eiendomme.
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Linette  Retief

Dit is nie wettig of grond-
wetlik nie, maar weens
’n waninterpretasie van
art. 118(3) van die Wet

op Munisipale Stelsels, en ’n 
skuldlas van R128,3 miljard, 
maak ’n aantal munisipaliteite 
sedert 2013 historiese munisipa-
le skuld nuwe eiendomseienaars 
se probleem, met katastrofiese 
gevolge. 

Die skuld kan boonop na mu-
nisipaliteite se goeddunke tot 30 
jaar terug hersien word. En as 
die nuwe eienaar nie kan betaal 
nie, is die munisipaliteit by 
magte om ’n hofbevel te bekom, 
die eiendom op ’n veiling te ver-
koop en die opbrengste te ge-
bruik om die historiese skuld te 
betaal. 

Peter Livanos, besturende di-
rekteur van New Ventures Capi-
tal en stigter en voorsitter van 
die maatskappy Municipal Debt 
Specialist, het self al meer as 
R7 miljoen verloor as gevolg van 
hierdie onregverdige en brutale 
stelsel. 

Juis daarom het hy besluit om
tot die stryd toe te tree – nie net 
om sy eie onthalwe nie, maar 
namens duisende mense wat on-
der dieselfde probleem gebuk 
gaan.

Hy het begin deur ’n studie te
doen van die munisipale insa-
melingstelsels om uit te vind 
wat die onderliggende probleem 
is wat tot die skuldlas gelei het. 

Hy het ook onder die vaandel
van New Ventures Capital na-
mens 13 partye ’n saak teen die 
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metro’s Tshwane en Ekurhuleni 
en die minister van samewer-
kende regering en tradisionele 

aangeleenthede aanhangig ge-
maak.

In 2016 het die hooggeregshof
in Pretoria bevind dat dit on-
konstitusioneel is om nuwe ko-
pers en eienaars vir vorige eie-
naars of huurders se skuld aan-
spreeklik te hou.

Livanos en die medeklaers se
vreugde was egter van korte 
duur. 

Kort daarna het die ANC en 
die DA teen die besluit geappel-
leer en die saak is in Mei van-
jaar deur die konstitusionele hof 
aangehoor.

Met die konstitusionelehof-
verhoor het die Bankvereniging 
van Suid-Afrika, wat 32 plaasli-
ke en internasionale banke ver-
teenwoordig, as vriend van die 
hof aan New Ventures Capital 
se kant tot die stryd toegetree. 

Die rede, verduidelik Livanos,
is dat die banke kommerwek-
kende gevaartekens raakgesien 
het.

 “As verskaffers van verband-
finansiering het hulle besef dat 
kopers op lang termyn kan weg-
skram van die idee om enigsins 

eiendom te koop of tot die eien-
domsmark toe te tree met so ’n 
swaard van Damokles wat oor 
hul koppe hang,” sê hy. 

“Want dit kan natuurlik ’n 
enorme domino-effek op die ei-
endomsmark én die ekonomie 
hê.”

Terwyl munisipaliteite steeds
vasskop met hul foutiewe inter-
pretasie van die wet en al die 
belanghebbendes wag vir die fi-
nale uitspraak van die konstitu-
sionele hof, het Municipal Debt 
Specialist tot op datum reeds 
R11 miljoen vir sy kliënte terug-
gekry.

Dit is goeie nuus vir lesers 
wat met hul hande in die hare 
sit weens soortgelyke probleme. 

Nog goeie nuus is dat Livanos
voortaan weekliks vir ons insig 
en terugvoering sal gee oor vor-
dering op die munisipale-skuld-
front, asook wenke oor hoe om 
die dilemma te hanteer.

Intussen moedig hy lesers aan
om Municipal Debt Specialist te 
kontak en/of sy webwerf te be-
soek om meer uit te vind en/of 
’n klag aanhangig te maak.

Hier is die kontakbesonder-
hede:
) Telefoon: 011 453 2365 
) Faks: 011 453 1005
) E-pos: peter@livanosgroup.
co.za 
) Webwerf: www.municipal-
debt.co.za
) Hou  hierdie  ruimte  dop  –  van 
volgende  week  af  is  Peter  Livanos 
en  Municipal  Debt  Specialist  aan 
boord!
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