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Afdeling A: Huurpag met betrekking tot die Wet op

Ontwikkeling van Swart Gemeenskappe

No.4 van 1984

1. INLEIDING

Voor 1 September 1991 was die verblyf van Swart Persone in stedelike gebiede gereël

deur die Wet op die Ontwikkeling van Swart Gemeenskappe.  Met die inwerkingtreding

van die Wet op die Afskaffing van Rasgebaseerde Grondreëlings, No 108 van 1991, is

die grootste gedeelte van hierdie wet herroep.  Hoofstukke VI en VIA van die wet bly

egter steeds van krag, asook die regulasies uitgevaardig kragtens die Wet.  Daar is twee

stelle regulasies, naamlik die sogenaamde Huurpagregulasies en die Dorpstigtings-

regulasies.

Grondbesitregte (huurpagte) kan steeds ingevolge hoofstukke VI en VIA toegeken en

geregistreer word.  Sodanige toekenning en registrasie is egter beperk tot dorpe

waarvoor daar nog geen dorpregister geopen is nie.1 



                                                                                                  Selfstudie Aktekursus - Deel 3Hoofstuk D1 - 2

                                                                                                                                                          
[Uitgawe 13] [Februarie 2005]

2. DIE REGISTRASIE VAN HUURPAG

1. Soos reeds gemeld kan huurpagte en grondbesitregte steeds in terme van

hierdie wet toegeken en geregistreer word, maar slegs met betrekking tot dorpe

waarvoor daar nog geen dorpregister geopen is nie.

(Indien 'n dorpregister reeds geopen is, word eiendomsreg ten opsigte van 'n erf

kragtens 'n spesiale transportakte, in terme van artikel 13 van die Wet op die

Opgradering van Grondbesitregte, oorgedra - (Sien Afdeling B, paragraaf 4

hieronder.)

2. 'n Persoon aan wie 'n huurpag toegeken is (t.o.v. 'n erf in 'n dorp waarvoor daar

nog geen dorpregister geopen is nie) kan sy huurpag by die aktekantoor laat

registreer.  Ten einde die registrasie daarvan in die aktekantoor te bewerkstellig

word 'n "Sertifikaat van Voorlopige Toekenning van Huurpag" tesame met die

"Sertifikaat van Geregistreerde Toekenning van Huurpag" by die aktekantoor

ingedien.  Die "Sertifikaat van Geregistreerde Toekenning van Huurpag" word

deur die registrateur van aktes geregistreer.

3. Daar is geen uitvoering deur 'n transportbesorger voor die Registrateur soos in

die geval van 'n konvensionele oordrag nie.  Geen seëlreg of hereregte is

betaalbaar met betrekking tot die registrasie van 'n huurpag nie.

4. Vereistes vir registrasie

Die volgende dokumente moet by die aktekantoor ingedien word:

  (1) die "Sertifikaat van Voorlopige Toekenning van Huurpag";

  (2) die "Sertifikaat van Geregistreerde Toekenning van Huurpag";

  (3) die klaringsertifikaat.

Die volgende is nie nodig nie:

 (1) geen bevoegdheidsverklarings hoef ingedien te word nie;

 (2) geen verwysing na die 99-jaar tydperk; en

 (3) geen verwysing na enige huur betaalbaar word gemaak nie.

5. Verbandaktes oor huurpagte word gepasseer op dieselfde manier as waarop

verbande gepasseer word oor eiendomsreg van die grond.

3. DIE OORDRAG VAN 'n GEREGISTREERDE HUURPAG

1. 'n Geregistreerde huurpag ten opsigte van 'n huurpagperseel kan op een van

twee maniere oorgedra word, naamlik:
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 (a) by wyse van 'n akte (Vorm E van die Regulasies tot die Akteswet word

hiervoor gebruik); of

 (b) deur 'n endossement kragtens die bepalings van die Akteswet - (Artikel

54(1) van die Wet op Ontwikkeling van Swart Gemeenskappe).

    ! Kommentaar op 1(a):  Indien 'n reg op huurpag geregistreer is en die

huurpagperseel daarna verkoop word, geskied oordrag daarvan aan 'n ander

persoon op dieselfde wyse as in die geval van 'n konvensionele oordrag, naamlik

by wyse van 'n konvensionele transportakte, naamlik Vorm E van die

Akteregulasies word gebruik.

    ! Kommentaar op 1(b):  Gestel 'n geregistreerde huurpag vererf, kan oordrag van

'n gade se halwe aandeel by wyse van 'n endossement, kragtens die bepalings

van die Akteswet, plaasvind.

2. Indien oordrag by wyse van 'n transportakte geskied (Vorm E), sal die

beskrywing van die eiendom in die nuwe akte soos volg lees:

"... alle reg, titel en belang in die huurpag ten opsigte van 

ERF 9488 PIMVILLE ZONE 6 DORPSGEBIED

GROOT 337 (DRIE HONDERD SEWE EN DERTIG) vierkante meters

AANVANKLIK geregistreer en steeds gehou kragtens Sertifikaat van

Geregistreerde Toekenning van Huurpag TL4943/1988 met Algemene

Plan No L669/1986 wat daarop betrekking het."

3. Vereistes vir registrasie

Die volgende dokumente moet by die aktekantoor ingedien word:

 (1) die Akte van Transport (opgestel deur 'n transportbesorger ooreenkomstig

vorm E);

 (2) die huidige Sertifikaat van Geregistreerde Toekenning van Huurpag;

 (3) die klaringsertifikaat as bewys dat alle belastings en heffings betaal is.

4. Alle spesiale voorwaardes van toepassing op die eiendom moet in die

transportakte geïnkorporeer word.  Indien die eiendom onderhewig is aan 'n

deelmuurserwituut, moet dit soos volg lees:  "onderhewig aan 'n

deelmuurserwituut soos aangedui op die algemene plan/kaart."

4. DIE OMSKEPPING VAN HUURPAG IN EIENDOMSREG  

1. 'n Reg van huurpag ten opsigte van 'n huurpagperseel word outomaties in

eiendomsreg omskep sodra 'n dorpsregister ten opsigte van die betrokke dorp

waarin die perseel geleë is, geopen word.  Die blote aanbring van 'n

endossement op die titelakte deur die Registrateur, sal dien as bewys van

omskepping - (Sien Afdeling B, paragraaf 2, hieronder).
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2. Na omskepping in eiendomsreg bly die grond onderhewig aan dieselfde

beperkings, voorwaardes of laste wat dit onmiddellik voor die omskepping gehad

het.

Afdeling B: Huurpag met betrekking tot die Wet op die 

Opgradering van Grondbesitregte, No 112 van 1991

1. WOORDOMSKRYWINGS

"dorp" 'n stuk grond wat op so 'n wyse in kleiner eenhede ingedeel

is dat die eenhede by wyse van strate of deurgange

bereikbaar is; of 'n formele of informele nedersetting.

"dorpeienaar" die persoon wat eienaar van die grond is waarop die dorp

geleë is, m.a.w. van die erwe en ander stukke grond in die

dorp.

"erf" met betrekking tot 'n dorp, 'n opgemete of 'n informeel

afgebakende eenheid in die dorp of, indien 'n algemene

plan vir die dorp opgestel is, 'n eenheid wat as 'n erf,

perseel of standplaas op so 'n algemene plan aangetoon

word;

"geformaliseerde dorp"  'n dorp waarvoor 'n algemene plan goedgekeur is, en wat

(kragtens die Wette op die Ontwikkeling van Swart

Gemeenskappe of die Swart Administrasiewet) as 'n dorp

gestig is; of wat kragtens hierdie wet as 'n geformaliseerde

dorp verklaar is.

"grondbesitreg" 'n huurpag, grondbrief, erfpag of ander reg op die okkupasie

van grond.

"grondregtitel" 'n akte as bewys van die registrasie van 'n grondbesitreg ten

opsigte van die erf of die stuk grond in die naam van 'n

persoon.

Bylae 1 van die Wet  Grondbesitregte kragtens Bylae 1 van die Wet verwys na

alle vorme van huurpag, grondbrief of erfpag op grond. 

Bylae 2 van die Wet Grondbesitregte kragtens Bylae 2 van die Wet verwys na

alle regte op die okkupasie van grond.
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2. OMSKEPPING VAN BYLAE 1 GRONDBESITREGTE (Huurpag,

Grondbrief & Erfpag) IN EIENDOMSREG

(Artikel 2 van die Wet)

1. Vanaf 1 September 1991 is alle bylae 1 grondbesitregte (huurpagte / grondbrief /

erfpagte), ten opsigte van 'n erf in 'n geformaliseerde dorp waarvoor daar reeds 'n

dorpregister geopen is, outomaties in eiendomsreg omskep - (Artikel 2(1)(a)).

2. Vanaf 1 September 1991 word alle bylae 1 grondbesitregte (huurpagte /

grondbrief / erfpagte) ten opsigte van 'n erf in 'n geformaliseerde dorp waarvoor 'n

dorpsregister (na inwerkingtreding van die Wet) geopen word, by die opening van

die dorpregister outomaties in eiendomsreg omskep - (Artikel 2(1)(b)).

3. Geen registrasieprosedure is vir sodanige omskepping nodig nie.  Die houer van

die besitreg/huurpag (of sy agent) lê die betrokke titelbewys aan die aktekantoor

voor en die registrateur van aktes moet op daardie titelbewys 'n aantekening

aanbring dat die besitreg in eiendomsreg omskep is - (Artikel 2(2)(a)).

4. Dit is nie nodig dat 'n transportbesorger aansoek moet doen vir die omskepping

van huurpag na eiendomsreg nie. Die eienaar self of sy agent kan die

transportakte aan die registrateur voorlê ten einde die aantekening daarop aan te

bring.

5. Geen hereregte, seëlregte of ander koste is ten opsigte van sodanige

aantekening betaalbaar nie - (Artikel 2 (2)(b)).

6. Indien daar egter oordrag gegee moet word van grondbesitregte (huurpag /

grondbrief / erfpag) ten aansien waarvan daar nog geen aantekening tot die

omskepping daarvan gemaak is nie, sal die registrateur tegelyk met die

registrasie van die transportakte 'n aantekening op die akte maak wat die

omskepping van huurpag na eiendomsreg aantoon.

7. Oordrag van huurpag wat in eiendomsreg omskep is

7.1 'n Geregistreerde Huurpag wat in eiendomsreg omskep is, word by wyse van 'n

konvensionele transportakte getransporteer.  Die transportakte word opgestel

ooreenkomstig Vorm E van die Akteswet.  

7.2 Sodanige transportakte moet onderhewig gemaak word aan die voorwaardes,

serwitute en ander regte vervat in die grondtitel van die grond waarop die dorp

geregistreer is.
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7.3 Met ander woorde, die titelbewys kragtens huurpag sal nie die voorwaardes wat

in die grondtitel van die oorspronklike grond voorkom, of van enige proklamasie

wat daarop betrekking het, reflekteer nie.  Indien die transportakte voorberei

word, moet die transportbesorger die grondtitel van die dorpsgrond nagaan en

kyk of daar nie dorpsvoorwaardes, serwitute of mineraleregte geregistreer is nie. 

Indien wel, moet dit op daardie stadium na die transportakte oorgedra word.

8 Vereistes vir registrasie

Die volgende dokumente moet by die aktekantoor ingedien word:

 (1) die nuwe transportakte (opgestel deur 'n transportbesorger

ooreenkomstig vorm E);

 (2) die ou titelbewys (met aantekening dat besitreg (huurpag) in

eiendomsreg omskep is);

 (3) 'n hereregtekwitansie as bewys dat hereregte betaal is; en 

 (4) 'n klaringsbewys.

3. OMSKEPPING VAN BYLAE 2 GRONDBESITREGTE

(okkupasieregte) IN EIENDOMSREG

(Artikel 3 van die Wet) 2

1. Alle bylae 2 grondbesitregte (okkupasieregte) waarvoor daar reeds 'n dorpregister

geopen is, word vanaf 1 September 1991 in eiendomsreg omskep deurdat die

registrateur van aktes 'n spesiale transportakte in die naam van die houer van

die grondbesitreg registreer - (Artikel 3(1)).  Vorm DDD word vir hierdie doel

gebruik.  (Hierdie is grondbesitregte wat aan individue uitgereik is en sluit sekere

vergunnings en okkupasieregte in.  Dit moet nie met huurpag verwar word nie. 

Geen "sertifikaat van huurpag" is in hierdie gevalle uitgereik nie.)

2. Ten einde die grondbesitreg in eiendomsreg te omskep moet die eienaar van die

erf (of stuk grond) 'n spesiale transportakte, opgestel ooreenkomstig Vorm DDD,

en wat uitgemaak is in die naam van die persoon wat die houer van die besitreg

is, aan die registrateur van aktes voorlê vir registrasie daarvan - (Artikel 3(1)).

3. 'n Transportakte kragtens Vorm DDD, word voorberei deur -

  (a) 'n transportbesorger; of

  (b) indien die eienaar van die erf of stuk grond die Staat, Provinsie of enige

Plaaslike Owerheisliggaam is, enige beampte in diens van die Staat,
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Provinsie, of Plaaslike Owerheid, na gelang van die geval, wat vir dié

doel deur die Minister, 'n Premier of 'n plaaslike owerheidsliggaam,

aangewys is - (Artikel 3(2)).

4. 'n Transportakte, opgestel ooreenkomstig Vorm DDD, word deur die eienaar van

die erf of stuk grond of sy of haar behoorlik gevolmagtigde agent, in die

teenwoordigheid van:

  (a) 'n transportbesorger; of

  (b) 'n beampte of persoon in diens van die Staat, Provinsie of Plaaslike

Owerheid en wat vir dié doel aangewys is;

onderteken - (Artikel 3(3)).

5. 'n Beampte of persoon in diens van die Staat, Provinsie of Plaaslike Owerheid -

(a) openbaar die feit dat die spesiale transportakte, of enige volmag, aansoek

of toestemming wat deur die registrateur vereis mag word vir doeleindes

van registrasie van die oordrag, deur hom of haar voorberei is, deur

ondertekening van 'n endossement tot daardie effek op die transportakte,

volmag, aansoek of toestemming, na gelang van die geval.  So 'n

beampte of persoon aanvaar uit hoofde van so 'n ondertekening, mutatis

mutandis, ingevolge artikel 15A(1) en (2) van die Akteswet

verantwoordelikheid vir die juistheid van die feite in enige sodanige

dokument vervat - (Artikel 3(4)(a)); en

(b) kan, ondanks andersluidende bepalings van enige ander wet, al die

werksaamhede van 'n transportbesorger met betrekking tot die registrasie

van 'n transportakte beoog in hierdie artikel verrig - (Artikel 3(4)(b)).

6. 'n Transportbesorger, beampte of persoon in diens van die Staat, Provinsie of

Plaaslik Owerheid, dien die transportakte tesame met die nodige ondersteunende

dokumente by die registrasiekantoor in op die wyse kragtens die Akteswet

voorgeskryf - (Artikel 3(5)).

7. Die registrateur beskik oor 'n transportakte en die ander dokumente asof

sodanige transportakte in die teenwoordigheid van die registrateur onderteken is

ingevolge artikel 20 van die Akteswet - (Artikel 3 (6)).

8. Eiendomsreg op die erf of stuk grond word geag oorgedra te wees op die datum

van registrasie deur die registrateur van 'n transportakte kragtens Vorm DDD -      

 (Artikel 3(7)).

9. Geen hereregte of seëlregte is betaalbaar nie, maar die nodige klaringsbewys

moet ook ingedien word.  Bewys moet ook gelewer word dat geen BTW
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betaalbaar is nie - (Artikel 3(8)).

10. Die transportakte word eweneens onderhewig gemaak aan alle bestaande

titelvoorwaardes, serwitute of ander regte wat teen die titel van die grond waarop

die dorp geleë is, geregistreer is.

11. Die daaropvolgende oordrag word weereens by wyse van 'n konvensionele

transportakte getransporteer.  Die transportakte word opgestel ooreenkomstig

vorm E van die Akteswet.

4. VERKORTE REGISTRASIEPROSEDURE VAN ERWE DEUR DIE

DORPSEIENAAR OORGEDRA - Artikel 13 van die Wet 

1. Indien 'n dorpseienaar van 'n geformaliseerde dorp van voorneme is om

eiendomsreg van 'n erf (of 'n ander stuk grond) oor te dra, waarop daar nog geen

grondbesitreg toegeken is nie, kan hy dit doen deur 'n spesiale transportakte,

opgestel ooreenkomstig Vorm DDD van die Akteregulasies, en wat uitgemaak is

in die naam van die oordragnemer, aan die registrateur van aktes voorlê vir

registrasie daarvan in die naam van die oordragnemer.

2. Die vereistes met betrekking tot registrasie van hierdie akte is presies dieselfde

as die in die geval van (grondbesitregte kragtens skedule 2) paragrawe 3.3 tot

3.11, hierbo.



     
1

Vir 'n meer volledige bespreking van hierdie onderwerp, sien A. West, De Rebus,
Township Development in terms of Act 4 of 1984, act 112 of 1991 and Act 113 of 1991,
September 1992, pp 608-609.
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Hoofstuk D2

MINDER FORMELE DORPSTIGTING

in ontwikkelingsgebiede

      bladsy

 Afdeling A: Kragtens die Wet op die Opgradering van 

Grondbesitregte,  No. 112 van 1994  1

 Afdeling B: Kragtens die Wet op Minder Formele 

Dorpstigting, No. 113 van 1991

 1. Inleiding   2

 2. Dorpsontwikkeling kragtens Hoofstuk 1   2

 3. Dorpsontwikkeling kragtens Hoofstuk 2  3

 4. Dorpsontwikkeling kragtens Hoofstuk 3  3

Afdeling A: Kragtens die Wet op die Opgradering van

Grondbesitregte no 112 van 1991

Hierdie wet skryf nie 'n prosedure vir dorpstigting voor nie, maar magtig die

Administrateur of dorpsontwikkelaar om die opening van dorpsregisters, slegs ten

aansien van geformaliseerde dorpe, te bespoedig. 1

('n Geformaliseerde dorp is 'n dorp waarvoor 'n algemene plan

goedgekeur is en wat as 'n dorp gestig is of as 'n geformaliseerde dorp

verklaar is.)

Die maatreëls in artikels 7 tot 12 van die wet is slegs van toepassing op geformaliseerde

dorpe.  In hierdie verband behoort gelet te word op artikel 11 wat bepaal dat voordat 'n

dorpsregister geopen kan word, moet 'n "sertifikaat van regte op minerale" uitgeneem

word ten gunste van die eienaar van die grond of enige ander persoon wat op die

mineraleregte geregtig is.
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Afdeling B: Kragtens die wet op Minder Formele Dorpstigting,     

Wet 113 van 1991

1. INLEIDING

Sedert die inwerkingtreding hierdie wet op 1 September 1991, geld die algemene

reël dat in die geval van -

  i) dorpe buite ontwikkelingsareas;

 ii) dorpe wat nie geformaliseerde dorpe is nie; en 

iii) grond wat nie onderhewig is aan hoofstuk III van hierdie wet nie 

die onderskeie provinsiale ordonnansies met betrekking tot dorpsontwikkeling

nog steeds van toepassing is, maar kan die dorpsontwikkelaar die bepalings van

hoofstukke I en II van hierdie wet gebruik, mits die administrateur sy

toestemming daartoe verleen.

2 DORPSONTWIKKELING KRAGTENS HOOFSTUK I

1. Die doel van hierdie hoofstuk is om (met die administrateur se goedkeuring) 'n

verkorte prosedure vir dorpstigting daar te stel ten einde die hoë tempo van

verstedeliking te akkommodeer en om onwettige plakkery teen te werk deur

grond beskikbaar te stel vir die oprigting van elementêre behuising.

2. Die administrateur, 'n plaaslike owerheid of enige ander eienaar van grond mag

grond vir hierdie doel beskikbaar stel.

3. Dorpstigting geskied kragtens artikels 2 - 7 van hierdie hoofstuk. 

3.1 Vestiging van persone op erwe van die "dorp" kan reeds geskied sodra die grond

deur 'n landmeter opgemeet en die erfbakens geplaas is - (Artikel 8).  Eers

daarna hoef 'n "algemene plan" goedgekeur en 'n "dorpregister geopen" te word.

3.2 'n Algemene plan moet vir die grond opgestel en deur die landmeter-generaal

goedgekeur word - (Artikel 5).

3.3 Opening van 'n dorpregister

Nadat die plan deur die landmeter-generaal goedgekeur is, word dit aan die

registrateur van aktes voorgelê vir die opening van 'n dorpregister - (Artikel 6). 

Die aansoek vir die opening van 'n dorpregister moet aan dieselfde vereistes

voldoen as voorgeskryf in artikel 46 van die akteswet.
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4. Registrasie van eiendomsreg  (Artikel 9)  

Nadat 'n dorpregister geopen is, kan 'n ontwikkelaar eiendomsreg van 'n erf

oordra deur 'n "spesiale transportakte" (opgestel ooreenkomstig vorm DDD van

die Akteregulasies) en wat uitgemaak is in die naam van die oordragnemer, aan

die registrateur van aktes voorlê vir registrasie van die erf in die naam van die

oordragnemer - (Artikel 9(1)).

5. Vereistes vir registrasie  (Artikel 9)

Die vereistes vir registrasie van eiendomsreg is presies dieselfde as dié vir die

omskepping van 'n bylae 2 grondbesitreg na eienaarskap, gemeld in Hoofstuk 11,

Afdeling B, paragrawe 3.3 to 3.11 hierbo.

3. DORPSONTWIKKELING KRAGTENS HOOFSTUK II

1. Hierdie hoofstuk vul die leemte wat die herroeping van die Wet op die

Ontwikkeling van Swart Gemeenskappe gelaat het.  Dit is egter nie gekoppel aan

enige ras nie.  'n Verkorte prosedure vir dorpstigting word voorgeskryf waar die

dringende vraag na huisvesting in 'n gebied die toepassing van hierdie hoofstuk

regverdig.  Die administrateur moet sy skriftelike toestemming gee vir 'n aansoek

om dorpstigting kragtens hierdie hoofstuk.

2. 'n Hele aantal stappe wat normaalweg deur provinsiale ordonnansies met

betrekking tot dorpstigting voorgeskryf word, word deur die bepalings van hierdie

hoofstuk uitgeskakel.

3. Dorpstigting geskied kragtens artikels 10 - 17 van hierdie hoofstuk.

4. Nadat aan bogemelde vereistes voldoen is, moet die aansoek vir die opening van

'n dorpregister aan dieselfde vereistes voldoen as voorgeskryf in artikel 46 van

die akteswet.

4. DORPSONTWIKKELING KRAGTENS HOOFSTUK III

1. Hierdie hoofstuk maak voorsiening vir die gekontroleerde en ordelike vestiging

van inheemse stamme, waar daar 'n behoefte aan kommunale residensiële

vestiging van sodanige stam bestaan.  Indien die administrateur van mening is

dat grond geskik is vir kommunale gebruik deur lede van 'n inheemse stam, mag

hy toestemming aan sodanige stam verleen om so 'n stuk grond vir bewoning te

benut.  

2. Die administrateur se toestemming word in die Staatskoerant gepubliseer,
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onderhewig aan die voorwaardes wat hy mag oplê.

3. Aangesien die bewoning kommunaal is, hoef geen dorpregister geopen te word

nie, maar 'n algemene plan vir die gebied moet aan die landmeter-generaal vir

goedkeuring voorgelê word.

4. Die regte van stamlede met betrekking tot 'n erf wat deur die stam aan hom

toegeken is, word beheers deur die inheemse reg en gebruike van die stam -

(Artikel 24).

5. Opening van dorpregister

Indien die stam (kragtens 'n stambesluit) verlang dat eiendomsreg van 'n erf wat

op die algemene plan aangedui en aan 'n lid toegeken is, aan 'n lid verleen moet

word, moet 'n dorpregister eers (kragtens die bepalings van artikel 46 van die

akteswet) geopen word.

6. Registrasie van eiendomsreg 

Nadat 'n dorpregister geopen is, kan die stam eiendomsreg van 'n erf oordra deur

'n spesiale transportakte (opgestel ooreenkomstig vorm DDD van die

Akteregulasies) en wat uitgemaak is in die naam van die oordragnemer, aan die

registrateur van aktes voorlê vir registrasie daarvan in die naam van die

oordragnemer - (Artikel 26).

Nota:  Die bepalings van hierdie hoofstuk is nie van toepassing nie op grond, wat

voor 1 September 1991 reeds aan 'n inheemse stam behoort het of reeds aan 'n

stam toegeken is.


