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Samevattende oorsig 

Soos in die lnleiding uitgewys, was die doel van die studie eerstens om vas te stel in 

welke mate die EAV(S.A.) (S.A.) as 'n beroepsvereniging vir professionele 

elektrotegniese aannemers histories ontwikkel het. Ten tweede wou met die studie 

bepaal word watter bydrae die EAV(S.A.) (S.A.) gelewer het tot die 

vertegnologisering en professionalisering van die elektrisiteitswese van Suid-Afrika 

as diensverskaffer aan die verbruiker asook ten opsigte van werkskepping, 

indiensopleiding en kapasiteitsbou in die elektrisiteitsbedryf. Laasgenoemde is 

breedvoerig in die voorafgaande hoofstuk beredeneer. 'n samevattende oorsig 

word nietemin voorgehou om die probleemvrae wat uit die doelstellings geformuleer, 

ontwikkel het te bespreek. 

8.1 Ontstaans- en ontwikkelingsgeskiedenis 

Die ontwikkeling van die fabriekstelsel en die gepaardgaande industrialisasie tydens 

die Nywerheidsrewolusie gedurende die 18 de eeu het 'n veranderende verhouding 

tussen werkgewer en werknemer oor dekades heen tot gevolg gehad. Dit het die 

weg gebaan vir die uiteindelike vorming van beroepsverenigings. 

Die vorming van beroepsverenigings kan beskou word as 'n belangrike uitvloeisel 

van die Nywerheidsrewolusie in Engeland. Professionalisme binne die verskillende 

beroepe is en word hierdeur bevorder en werkgewers sowel as werknemers werk 

saam ter bevordering van die beeld van 'n beroep. 

Ook in Suid-Afrika het industrialisasie, wat sy wortels in die ontdekking van 

diamante en goud gehad het, spontaan bygedra tot die ontstaan van 

beroepsverenigings. In 1891 is die eerste organisasie van bouers, genoem die 

Association of Masters in the Building Trade, of te wei The Master Builders and 

Allied Trades Association (MBATA) na 'n naamsverandering, in Kaapstad gestig. 

Op 8 Januarie 1920 is die Electrical Contractors Association - Cape Town and 
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District (ECACD) in die Wes-Kaap begin en dit is waarskynlik die eerste vereniging 

wat vir elektrotegnici in Suid-Afrika gevestig is. 

Die ECACD het in 1924 by die MBATA geaffi lieer en so die elektrotegniese afdeling 

van die MBATA gevorm - tot 1948. Daar was toe reeds 'n eie werksetiek vir 

elektrotegniese werk binne die MBATA aan die ontwikkel. Hieronder tel die 

individualiteit rakende veiligheidsregulasies en opleidingsbehoeftes. Verder het 

ontevredenheid onder elektrotegniese aannemers toegeneem as gevolg van 

ondoeltreffende kontrak bedinging deur die Master Builders Association of South 

Africa(MBA). 

Hierdie omstandighede het die elektrotegniese aannemers aangemoedig om die 

eerste daadwerklike tree na onafhanklikheid in 1944 te gee. Dit het gelei tot die 

stigting van die Witwatersrandse Elektriese Kontrakteurs Vereniging (WEKV) in 

1947. Ongeag die plaaslike aard van die WEKV se werksaamhede het hierdie 

beroepsvereniging professionaliteit onder elektrotegnici bevorder. Onder meer is 

dienste wat deur WEKV-Iede gelewer is, gewaarborg. Beroepstandaarde is ook 

neergele en elektriese toebehore wat gebruik is, is aan keuring onderwerp. 

Ongeag 'n onsuksesvolle versoek om verteenwoordiging op die toe-bestaande 

lndustriele Rade te verkry, het elektrotegniese aannemers voortgegaan om hulself 

binne die plaaslike MBA-takke te organiseer in 'n werkgewersorganisasie. Hierdie 

voorgenome organisasie was van voorneme om beheer uit te oefen oor aile 

ondernemings en werksaamhede waarmee elektrotegniese aannemers betrokke is. 

Sedert registrasie as beroepsvereniging by die lndustriele Registrateur op 11 

Augustus 1950, het die EAV(S.A.) jaloers gewaak oor werksgeleenthede vir sy lede. 

Die toelaat van handelaars as EAV(S.A.)-Iede, het behalwe vir finansiele bate, ook 

waarskynlik ten doel gehad om so te verseker dat die handelaars se produkte 

doeltreffend is en dat EAV(S.A.) (S.A.) lede met net die beste voorsien word. 

Aangesien die EAV(S.A.) (S.A.) tot 1955 binne die MBA gefunksioneer het, was 

MBA-Iidmaatskap om praktiese redes 'n voorvereiste vir EAV(S.A.)-Iidmaatskap. Dit 

het 'n dubbele lidmaatskapsisteem, waarbinne lidmaatskapgelde aan albei 
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organisasies betaal moes word, tot gevolg gehad. As gevolg van finansiele druk 

het MBA-Iede nie altyd by die EAV(S.A.) (S.A.) aangesluit nie. Dubbele lidmaatskap 

het die EAV(S.A.) moontlike lede en lidmaatskapgeld gekos. 'n Direkte stelsel van 

lidmaatskap, met die gepaardgaande onafhanklikheid van die EAV(S.A.) (S.A.) , is in 

1955 in werking gestel. 

Om die EAV(S.A.) (S.A.) as professionele beroepsvereniging op nasionale gebied te 

vestig, was werwing van nuwe lede en takstigting belangrik. Teen 1956 was daar 

alreeds EAV(S.A.) (S.A.)-takke in die voormalige Kaap, Transvaal en Oranje 

Vrystaat. In Natal was die elektrotegniese bedryf onder beheer van die elektriese 

ingenieursbedryf. Dit het meegebring dat takstigting in Natal nie sander probleme 

verloop het nie. Die EAV(S.A.) (S.A.) was eers gedurende 1960, met die stigting 

van die Durban-tak nasionaal verteenwoordig. Hoer ideale het die EAV(S.A.) oor 

landsgrense heen laat beweeg om soortgelyke organisasies in buurlande te stig. 

Hiermee is die belange en dienste van elektrotegniese aannemers verder uitgebrei. 

Vanaf die laat 70's het die EAV(S.A.) as professionele beroepsvereniging strukturele 

veranderings ondergaan. Met die streekskonsep was die gesagstruktuur van die 

EAV(S.A.) meer vaartbelyn en gesentraliseer. Kompetisie tussen kleiner en grater 

beroepsverenigings was aan die orde van die dag. Hieronder tel die bestaan-, 

oftewel die magstryd, tussen die EAV(S.A.) (S.A.) en die Building Industries 

Federation in South-Africa (BIFSA) in 1976. Deaffiliasie van BIFSA het in 1978 

gevolg wat daarop neergekom het dat die EAV(S.A.) in die toekoms met nog grater 

selfstandigheid en verantwoordelikheid na belanghebbendes moes omsien. Die 

inning van lidmaatskapfooie, die werwing van lede en nuwe inisiatiewe op die 

terreine van opleiding en moderne tegnologiese kundigheid wat in die praktyk en in 

elektrisiteitswetgewing moes neerslag vind, het swaar op die skouers van die 

EAV(S.A.) gerus. Die is met onderskeiding hanteer soos in Hoofstuk Sewe 

uitgewys. 

'n Nuwe politieke bestel vanaf 1994 in Suid-Afrika het verder nuwe eise en 

uitdagings gestel. Logistieke veranderinge soos die verandering van die 

geografiese indeling van EAV(S.A.)-takke en taktoevoegings in nuwe provinsies het 

eise gestel. Dit was duidelik dat die werksomgewing, grotendeels bepaal deur die 
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mens en sy bemagtingingsvlak op ekonomiese en politieke terrein, die vernaamste 

sleutels is vir oorlewing van 'n beroepsvereniging soos die EAV(S.A.). Daarom is dit 

nie vreemd nie om op te merk dat die EAV(S.A.) daadwerklik sy grondwet hersien 

het om meer polities akkommoderend te wees nie. Of hierdie aanpassings 

enigsins 'n effek op die EAV(S.A.) se toekoms mag he, sal tyd aileen leer. 

8.2 Die EAV(S.A.) as rolspeler in die elektriese bedryf 

Om werklik as 'n professionele beroepsorganisasie te funksioneer was dit vir die 

EAV(S.A.) (S.A.) belangrik om aandag aan 'n gedragskode vir die bedrading van 

persele vir sy lede te gee. Dit het bygedra tot die professionering van die bedryf, 

aangesien lede hiermee riglyne ontvang het om op professionele wyse hulle werk te 

verrig. Dit was pionierswerk wat deur die EAV(S.A.) (S.A.) gedoen is. 

Die EAV(S.A.) (S.A.) het oak by Iande soos Brittanje kers gaan opsteek ten opsigte 

van tender en Kontrakvoorwaardes. Hiermee het die sy professionele beroepsbeeld 

verbeter- en so oak die van die bedryf. Verder het die EAV(S.A.) (S.A.) het met sy 

verpligte klaringsertifikaat wat toegeken moet word aan 'n perseel wat van eienaar 

verwissel, die verbruiker verseker van professionele diens en goeie vakmanskap. 

Met die hersiening van veiligheidsregulasies het die EAV(S.A.) (S.A.) meegehelp om 

te verseker dat dienste van produkte wat gelewer word aan die hoogste eis van 

professionaliteit voldoen. Die feit dat die SABS die EAV(S.A.) (S.A.) versoek het om 

verteenwoordigers op die subkomitees aan te wys, kan as 'n bewys dien dat die 

EAV(S.A.) (S.A.) se kundigheid, vakmanskap en ervaring erken en aanvaar word. 

Hierdie mosie van vertroue het meegebring dat die EAV(S.A.) (S.A.) 'n aktiewe rol 

gespeel het in die samestelling van kwalifikasies van elektriese toerusting en 

materiale en dat die vereniging op hoogte was van nuwe ontwikkelinge in die 

verband. 

Op tegniese gebied het die EAV(S.A.) (S.A.) oak as Ieier binne die bedryf na vore 

getree. Op aanbeveling van die veren iging is nie-geisoleerde elektriese kabels in 

die bedryf gebruik. In samewerking met die Suid-Afrikaanse Buro vir Standaarde 
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(SABS) het die EAV(S.A.) (S.A.) ook meegewerk in die ontwikkeling van die 20 

ampere prop- en kontaksokstelsel vir gebruik in Suid-Afrika. 

Deur middel van industriele rade het die EAV(S.A.) (S.A.) ooreenkomste met die 

South African Electrical Workers Association gesluit. Hierdie ooreenkomste het 

gelei tot die verbetering van arbeidsverhoudinge en werksomstandighede. Sake 

soos loonaanpassing, werksure en verlofbonusse is in die industriele ooreenkomste 

ingesluit. 

As gevolg van deaffiliasie met BIFSA is die stigting van 'n Nasionale lndustriele 

Raad (NIA) vir die elektrotegniese aannemersbedryf as noodsaaklik geag. Deur 

middel van die ooreenkomste en die NIR het die EAV(S.A.) (S.A.) eenheid en 

stabi liteit in die elektrotegniese aannemersbedryf bewerkstellig wat ter selfde tyd 

weer verhoudings binne die bedryf bevorder het. 

Met behulp van wetgewing soos die Electrical Wiremen and Contractor Act (1939), 

het die EAV(S.A.) (S.A.) sy dienste gewaarborg. Volgens die wetgewing rnoes die 

materiale wat gebruik word S.A.B.S (Suid- Afrikaanse Buro vir Standaarde) getoets 

wees. Elektriese installasies is ook deur 'n inspekteur getoets. 

Op arbeidsterrein het die EAV(S.A.) hom onderskei is as 'n werkgewers vereniging 

wat homself toespits op die doeltreffende en produktiewe gebruik van die 

arbeidsmag van sy lede. Deur middel van samesprekings met die Electrical 

Employer's Association (EEA) is arbeidswetgewing gedurende 1969 sodanig 

verander dat werk van geskoolde arbeid na ongeskoolde werknemers verwys kan 

word. Hiermee is 'n nuwe werkersklas geskep, genaamd die vakman-assistent. 

Die EAV(S.A.) (S.A.) was ook verantwoordelik vir die stigting van die tydskrif vir The 

Electrical Contractor. 

elektrotegniese bedryf. 

Dit het ontwikkel tot die amptelike mondstuk van die 

Ook het die EAV(S.A.) (S.A.) beset dat die elektriese 

aannemers bedryf nie totaal en al losstaan van ander sektore in die elektriese 

bedryf nie. Samewerkingsooreenkomste is met die South African Association of 

Consulting en die Institute of South African Architects gesluit. Gemeenskaplike 

Die ekonomiese ontwikkeling en invloed van die EAV(S.A.) , in die Suid-Afrikaanse ekonomie 1948-2000 209 



Hoofstuk Agt 

probleme in die bedryf is bespreek en so kan oplossings gevind word wat tot al die 

partye se voordeel gestrek het. Dit het weer positief op die bedryf ingewerk. 

8.3 Beskerming van lede se belange en die verbetering van hulle 

posisie 

Aangesien kosprys items (PC-items) tenderkoste verhoog, en so die elektrotegniese 

aannemers bedryf benadeel het, het die EAV(S.A.) (S.A.) gepoog om die items uit 

te skakel. Dit het aanleiding gegee tot die daarstelling van glyskale vir kortings op 

die items. Hiermee het die EAV(S.A.) (S.A.) dus die belange van sy lede beskerm. 

Die EAV(S.A.) (S.A.) het hom oak beywer vir die beskerming van elektrotegniese 

aannemers as subkontrakteurs. Ten opsigte hiervan het die EAV(S.A.) (S.A.) die 

Pay when Paid beginsel vir betaling aan die subkontrakteurs ontwikkel. Hiermee is 

finansiele verliese wat deur subkontrakteurs gelei is, in 'n mate beperk. Dit was deel 

van die pogings wat die EAV(S.A.) (S.A.) aangewend het om die posisie van die 

elektrotegniese aannemer as subkontrakteur te verbeter. 

Verskeie sektore in die boubedryf soos byvoorbeeld loodgieterswerk, asook pleister

en messelwerk was teen 1982 in 'n proses om hulle eie verenigings te stig. Die 

EAV(S.A.) (S.A.) het die inisiatief geneem om 'n federasie te stig waarby aile 

subkontrakteursverenigings, oak die EAV(S.A.) (S.A.), kan affilieer. Die 

stigtingsvergadering van die Federasie van Subkontrakteurs en Verwante Bedrywe 

(FSVB) is op 18 Februarie 1988 gehou. Met die FSVB kon die belange van al die 

bedrywe hanteer en beskerm word. Ten spyte hiervan kon die nodige samewerking 

en belangstelling nie verkry word nie en gevolglik het die FSVB teen Mei 1994 

ontbind. 

Om lede van 'n volgehoue diens te verseker, moes die EAV(S.A.) (S.A.) oak 

skemas in die vereniging struktuur inbou om sy bestaan en die bestaan van sy lede 

teen uitbuiters te verseker. In die verband is die Liquidation of Main Contractor 

Scheme vanaf 11 Januarie 1978 deur die EVV (S.A.)-Iede beskerm teen die verliese 

wat hulle kan ly indien die hoofkontrakteurs vir wie hulle werk bankrot speel. 
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Gedurende 1983 het die EAV(S.A.) (S.A.) ook besluit om kwaliteitsversekering

spesifikasies by tender- en kontrak dokumente in te sluit. Hierdie kwalifikasies het 

goeie gehalte elektriese werk verseker en die bepaalde koste daaraan verbonde is 

by die tenderprys ingesluit om te verhinder dat die elektrotegniese aannemers as 

subkontrakteur 'n verlies ly. 

Verder het die EAV(S.A.) ook 'n skema vir die waarborg van dienslewering vanaf 15 

Augustus 1980 inwerking gestel. Volgens hierdie skema kan 'n klient 'n klag ten 

opsigte van vakmanskap van 'n lid by die Elektrotegniese Aannemers Raad (EAT) 

indien. So is verseker dat die gehalte van vakmanskap doeltreffend en bevredigend 

is. Die EAV(S.A.) was die dryfkrag agter die stigting op 27 Oktober 1987 van die 

Elektrotegniese Aannemersraad. Hiermee is 'n registrasie struktuur vir aile 

elektrotegniese aannemers in plek gestel. Dit het ook as platform gedien vir klagtes 

en probleme wat deur lede van die elektrotegniese aannemers bedryf ondervind is. 

In 1996 is die naam van die EAR verander na die Nasionale Elektrotegniese 

Aannemersregistrasie Raad (NEARR) I National Electrical Registration Council 

(NERC). Dit was 'n meer verantwoordelike raad met 'n wyer magsbasis. 

Aangesien wanbetalings en nie-betalings aan EAV(S.A.)-Iede as subkontrakteurs 'n 

probleem was, het die EAV(S.A.) (S.A.) gepoog om sy lede teen hierdie praktyke te 

beskerm. Vroeg in 1990 is 'n stelsel van gewaarborgde betalings vir elektrotegniese 

aannemers deur middel van trustfondse vir benoemde subkontrakteurs in die 

publieke sektor gevestig. Met sodanige fonds is die subkontrakteur in 'n groat mate 

beskerm teen wan- of nie-betalings, aangesien die subkontrakteur uit die fonds 

betaal word as die klient of bauer nie die subkontrakteur betaal nie. 

8.4 Die EAV(S.A.) en opleiding 

Die EAV(S.A.) was die krag agter die stigting van 'n aparte leerlingvakmanskap

komitee vir elektrotegniese aannemers op 21 Junie 1959. Hiermee het die 

EAV(S.A.) (S.A.) grater beheer geneem oor die opleiding van leerlingvakmanne in 

die elektrotegniese aannemersbedryf- met ander woorde die EAV(S.A.) het die 

Die ekonomiese ontwikkeling en invloed van die EAV(S.A.), in die Suid-Afrikaanse ekonomie 1948-2000 211 



Hoofstuk Agt 

opleiding van die leerlingvakmanne in die bedryf bepaal. So kon verseker word dat 

die opleiding op standaard is en professionele dienste verbeter. 

As lid van die Elektriese Draadman Registrasieraad (EDRR ) het EAV(S.A.) (S.A.) 

te doen met die uitreiking van sertifikate. Met ander woorde die EAV(S.A.) (S.A.) 

was in 'n posisie om die gehalte van die opleiding binne die bedryf te monitor. 

Verder het die EAV(S.A.) (S.A.) opleidingsentrums in al vier voormalige provinsies 

gevestig en sillabusse en kursusse op gereelde grondslag aangepas. 

Gedurende 1978 het die EAV(S.A.) (S.A.) in beginsel, in samewerking met die 

South African Worker's Association (SAEWA) toegestem dat die opleidingstydperk 

van leerlingvakmanne van vyf tot vier jaar verkort is. Met die verkorte 

opleidingstydperk is die fokus eerder op intensiewe opleiding as op uitgebreide 

opleiding gerig. Dit het meegehelp om die gereelde te kort aan opgeleide arbeid te 

verlig. 

Die EAV(S.A.) was teen die tagtiger jare aan die voorpunt van ontwikkeling wat 

opleidingsprogramme en die ontwikkeling betref. Hieronder tel die toesighouer- en 

die voormankursus asook die diplomakursus in Electrical Contracting Management 

Funds. Video-opleidingsprogramme is saamgestel en vervaardig terwyl 

ontwikkelingsprogramme soos byvoorbeeld Costing for Profit en How to Read a 

Balance Sheet ook van stapel gestuur is. Ter aansluiting hierby is kursusse ten 

opsigte van Arbeidsverhoudinge en ook kleinbesigheidsbestuur deur die EAV(S.A.) 

(S.A.) geloods. Hiermee het die EAV(S.A.) (S.A.) bygedra tot die ontwikkeling van 

sy lede sodat hulle, hulle besighede meer doeltreffend kan bestuur. 

Tot 1983 was die opleiding van elektrotegniese aannemers nog onder beheer van 

die boubedryf se opleidingskomitees. Die EAV(S.A.) (S.A.) het hom beywer vir die 

stigting van 'n eie Nasionale Opleidingskomitee (NOK) vir die elektrotegniese 

aannemersbedryf. Die stigtingsvergadering van die NOK is op 1 September 1983 

gehou. Hierdie Komitee het as onafhanklike liggaam aile leerlingvakmansake binne 

die elektrotegniese bedryf behartig. Opstelling van opleidingskedules was deel 

daarvan. Gevolglik is die NOR bemagtig om te verseker dat leerlingvakmanne 

opgelei word om aan die behoefte van die tyd in die bedryf te voldoen. 
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Afgesien van die NOK het die EAV(S.A.) (S.A.) ook in die vroeg-tagtiger jare die 

inisiatief geneem vir die daarstell ing van 'n elektrotegniese 

aannemersopleidingsraad (EABOR) I Electrical Contracting Industry Training Board. 

Die EABOR is op 13 September 1988 gestig Hiermee is 'n eenvormige 

elektrotegniese aannemerslisensie bekendgestel en belangrike insette ten opsigte 

van opleiding is deur die EABOR aan die Nasionale Opleidingsadviesraad gelewer. 

8.5 Nasionale en internasionale erkenning en aanvaarding van 

die EAV(S.A.) 

Aangesien die elektriese bedryf 'n dinamiese bedryf is, het verskeie nuwe produkte, 

materiale en toebehore gereeld op die mark verskyn. Die EAV(S.A.) (S.A.) was ten 

nouste betrokke by die opstel van nasionale spesifikasies van elektriese toebehore 

en materiale. 

Gedurende 1978- 1979 het die regering die EAV(S.A.) (S.A.) versoek om insette te 

lewer ten opsigte van die opstelling van die Wet op Factories, Machinery and 

Building Work Act, waarby die bestaande Electrical Wireman and Contractors Act 

ingesluit is. Op aanbeveling van die EAV(S.A.) (S.A.) is die nodige 

beskermingsklousules wat aile elektriese installasies dek, asook die gedragskode vir 

die bedrading van persele ook in die Factories, Machinery en Building Work Act 

opgeneem. Dit is opmerklik dat die regering van die dag die EAV(S.A.) op so wyse 

erkenning gegee het as 'n belangrike rolspeler in die elektrotegniese bedryf. 

Die EAV(S.A.) het ook op internasionale vlak met soortgelyke verenigings geskakel. 

Tydens konferensies van die International Association of Electrical Contracting 

(IAE), het die EAV(S.A.) hom vergewis van die nuutste ontwikkeling in die 

elektrotegniese aannemers bedryf op internasionale gebied. Aan die ander kant het 

die EAV(S.A.) (S.A.) self insette gelewer wat die elektrotegniese bedryf in IAE

Iidlande verander het. As voorbeeld kan genoem word dat Suid-Afrika teen 1982 die 

enigste land was wat aardlekkasiebeskerming op prop- en kontaksokke ingestel het. 

Lande soos die VSA het afvaardigings na Suid-Afrika gestuur om kennis hieroor in 

te win. Bruikbare inligting ten opsigte van registrasie van elektrotegniese aannemers 
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is ook deur die EAV(S.A.) aan IAE-Iidlande wat nog nie 'n registrasie sisteem gehad 

het nie, deurgegee. Sodoende is 'n professionele benadering in die praktyk van 

elektrotegniese dienste bevorder. 
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