
1) Beoordeling en assessering van meriete
Aanvanklike dokumente en ander relevante 
instrumente is oorweeg en nagegaan om die 
meriete van die aksie te oorweeg. Tydens 
hierdie fase is alle moontlike inligting bekom 
om so ’n opportunistiese eis teen te staan. ’n 
Konsepkosteberaming is ook saamgestel.

2) Interne goedkeuringskonsultasie 
Die versamelde inligting is aan die gemagtigde 
individue voorgelê om ’n beslissing oor 
AfriForum se betrokkenheid in dié aksie te maak. 
Alle relevante rolspelers in AfriForum is daarna 
byeengeroep om addisionele hulpbronne te 
betrek ten einde take onderling te verdeel en 
verantwoordelike persone te nomineer.

3) Voorbereiding
Persone en instansies buite die organisasie is 
genader en verwittig van AfriForum se begeerte 
om by die aksie betrokke te raak. AfriForum, 
ReThRo en ander belanghebbendes het hande 
gevat om die groot stryd saam aan te sê. 
Take is tussen AfriForum en die bovermelde 
persone verdeel en daar is gepoog om alle 
belangegroepe saam te snoer om die aksie op ’n 
verenigde front teen te staan. In hierdie fase het 
AfriForum en ander entiteite inligting uitgeruil 
om seker te maak dat alle partye oor dieselfde 
inligting beskik sodat goed deurdagte besluite 
uit dié gedeelde inligtingspoel gemaak kan 
word.

4) Kennisgewing van intensie en 
versoek om uitstel

AfriForum het sy regspan versoek om ’n skrywe 
aan die departement van landelike ontwikkeling 
en grondhervorming te rig wat hulle in kennis 

stel van AfriForum se betrokkenheid by die aksie 
en sy voorneme om die aksie teen te staan. 
’n Versoek is ingedien om alle dokumente en 
inligting wat oor die eis handel aan AfriForum 
beskikbaar te stel. ’n Verdere versoek is ook 
gerig om die keerdatum vir die indienings en 
besware te verleng sodat AfriForum, sy lede en 
sy bondgenote die geleentheid het om deeglik 
te konsulteer en ’n mandaat te bekom.

5) Die eis se openbaarmaking en publisiteit
’n Mediakonferensie is gereël en mediaberigte 
en ander sosialemediahulpbronne is gebruik 
om die publiek verder van die grondeis in te lig. 
’n Webtuiste is ook in hierdie tyd op die been 
gebring. Verdere inligting en hulpmiddels sal 
ook op dié webtuiste (www.grondeis.co.za) 
beskikbaar wees. Daar sal ook geleentheid 
wees vir die publiek om hul besonderhede op 
dié webtuiste in te sleutel om persoonlik met 
AfriForum en belanghebbendes soos ReThRo 
in kontak te wees sodat gereelde terugvoer aan 
hulle verskaf kan word.

6) Eksterne bekendstellingskonsultasie
Vanaand is die amptelike 
bekendstellingskonsultasie per 
gemeenskapsvergadering. Soos wat ons tans 
doen, word die 13-punt aksieplan bekend 
gemaak en met die gemeenskap gedeel. Vrae 
wat die gemeenskap rondom die proses mag hê, 
sal ook aandag geniet. 

7) Verkryging van mandaat
’n Formele mandaat sal vanaf die geraakte 
lede in die gemeenskap verkry word tydens die 
bekendstellingskonsultasie. Individue sal die 
opgestelde mandaatvorm voltooi, wat AfriForum 



dan magtig om die aksie namens die betrokke 
individue teen te staan. Ná die vergadering sal 
addisionele mandaatvorms beskikbaar wees vir 
mense wat jy ken en wat dalk nie kon bywoon 
nie.

8) Aanstel van regspan en deskundiges
Die regspan, wat prokureurs en advokate 
insluit, wat die aksie in litigasie sal dryf asook 
die deskundiges wat nodig mag wees sal 
aangestel en formeel opdrag gegee word om 
die aangeleentheid verder te voer. Deskundiges 
gaan gedurende hierdie fase voort met die 
nodige ondersoeke en samestelling van verslae 
wat gebruik kan word vir die opponering van 
die eis.

9) Oorweging van aksie weens nienakoming 
van proses

Die regspan skenk spesifieke oorweging aan 
die eisers en die kommissie se gebrek daaraan 
om aan die voorgeskrewe proses te voldoen, en 
wanneer hierdie punte geopper sal word tydens 
die indienings- en litigasieprosedure. Indien 
nodig sal die hof genader word om sodoende 
behoorlike uitstel te verkry wat die geleentheid 
sal bied om, met genoegsame tyd op hande, 
behoorlike navorsing met deskundiges te doen 
om die geraakte families se saak te versterk en 
dus hul eiendomsreg te beskerm.

10) Indiening
Die aangestelde regspan gaan voort om 
op die voorgeskrewe wyse, inbegrepe die 
deskundiges se verslae, namens alle individue 

wat hul mandaat aan AfriForum gegee het en in 
samewerking met sy bondsgenote soos ReThRo 
indienings aan die relevante forum te versend 
wat aandui waarom die eis nie voort moet 
gaan nie.

11) Ondersoek
Indien die indienings faal, gaan die regspan 
tesame met die deskundiges voort om alle 
verdere ondersoeke wat nodig mag wees te 
doen en om enige verdere inligting en verslae 
te bekom wat gebruik kan word om die 
litigasieproses te dryf.

12) Litigasie
Die formele litigasieproses word in die relevante 
forum gevoer. Hierdie litigasie sluit die nodige 
tussenaansoeke asook die wissel van pleitstukke 
en korrespondensie tussen die partye in.

13) Nabetragting en normalisering 
Na afloop van die litigasieproses en nadat 
uitsluitsel bekom is in die betrokke forum, word 
die verloop van die aksie op ’n soortgelyke 
forum soos met die bekendstellingskonsultasie 
bespreek, waar verdere aksie in die uiters 
onwaarskynlike geval bespreek sal word.
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