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Daar kom ’n punt in die mees-
te ouer mense se lewe waar 
hulle besluit om af te skaal 

en na ’n aftreeoord te verhuis. 
Een van die keuses wat dié men-

se dan moet uitoefen, is of hulle ’n 
wooneenheid in ’n ontwikkeling 
wil koop, of alternatiewelik in ’n 
aftree-eiendom met ’n lewensreg-
opsie wil belê. 

Soms is die koper se persoonlike 
omstandighede van so ’n aard dat  
hy of sy nie juis ’n keuse het nie 
en die opsie moet kies wat die hy 
of sy uiteindelik kan bekostig. 

Hoe dit ook al sy – kopers moet 
hulself vergewis van die regsim-
plikasies van albei opsies, sowel 
as waarvoor om uit te kyk in die 
koopkontrakte self. 

Jy wil tog nie later van tyd onte-
vrede wees met die keuse wat jy 
uitgeoefen het nie . . .

Blik op lewensreg 
Om eiendom op ’n lewensregbasis 
te koop is normaalweg ’n goedko-
per opsie as eiendomsreg. 

Die koper bekom nie eienaar-
skap van die wooneenheid nie, 
maar bloot die reg om die eenheid 
vir die duur van sy of haar lewe te 
bewoon en dit te benut. 

Die Wet op Be-
huisingsontwikke-
lingskemas vir Af-
getrede Persone 
(nr. 65 van 1988) re-
guleer lewensreg-
kontrakte.

Hierdie wet be-
paal onder meer: 
(a) watter inligting 
in ’n lewensreg-
kontrak vervat 
moet word; 
(b) dat die reg om 
die eenheid te ok-
kupeer gelykstaan-
de is aan die regte 
van langtermyn-
huurders, soos in 
Wet 18 van 1969 
vervat; 
(c) die verpligting 
op die verkoper om 
die titelakte van die eiendom te 
endosseer; 
(d) wanneer die verkoper die 
koopsom mag neem: en  
(e) dat slegs die afgetrede persone 
wat hierdie reg gekoop het, en/of 
hul eggenoot(e), hierdie wooneen-
heid mag bewoon – tensy alle in-
woners van die betrokke skema 
daartoe toestem. 

Die ooreenkoms 
Die regte en verpligtinge wat die 
koper en verkoper deur middel 
van ’n lewensregooreenkoms op-
doen, kan verskil na gelang van el-
ke koopkontrak. 

Daarom is dit problematies om 
net aan kliënte sogenaamde “alge-
mene regsadvies” oor lewensreg-
kontrakte te verleen. 

Die koopkontrak vorm die basis 
van die verhouding tussen die par-
tye en elke verhouding is uniek – 
alhoewel die onderliggende tema 
ooreenstem. 

Benewens die kontraktuele 
voorwaardes wat regte en verplig-
tinge bepaal, kan lewensreg ver-
der verkoop word in ’n verskei-
denheid verskillende soorte ske-
mas – insluitend deeltitelskemas, 
aandeelblokskemas of enkeltitel-
skemas. 

Elkeen van hierdie skemas het 
ook sy eie regsimplikasies. 

Dit is daarom raadsaam dat 
voornemende kopers regsadvies 
inwin voordat hulle koopkontrak-

LEWENSREG T. EIENDOMSREG

Só kies 
jy vir jou 
aftrede 

te sluit, sodat hulle seker kan 
wees waartoe hulle instem. 

Sommige van die aspekte wat 
veral deur voornemende kopers 
ondersoek moet word, sluit die 
volgende in: 
) Instandhouding: Die verkoper is 
normaalweg verplig om die eien-
dom in stand te hou, maar maak 
die kontrak voorsiening vir dis-
puutbeslegting-prosedures indien 
dit nie gebeur nie? Of bied dit ’n 
tydperk waarbinne instandhou-
dingsversoeke uitgevoer moet 
word? 
) Finansiële aspekte: Die koopsom 
vir lewensregeiendom is normaal-
weg ’n lening wat deur die verko-
per aan die boedel van die koper 
terugbetaal word wanneer daardie 
persoon sterf. 

Lewensregkontrakte bepaal oor 
die algemeen dat die verkoper 
eers die reg aan ’n ander moet ver-
koop voordat die boedel die “koop-
som” sal terugkry. 

Daar mag selfs ’n bepaling wees 
wat bepaal dat slegs die verkoper 
hierdie reg mag verkoop (soos ’n 
alleenmandaat) en dat die koper se 
boedel vir die heffingbetalings 
aanspreeklik is totdat hierdie 
kooptransaksie afgehandel is. 

Verskeie families het ons firma 
al genader omdat die verkoper 
geen poging aangewend het om 
die lewensreg weer te verkoop nie. 
Maak dus seker dat daar ’n tydsbe-
paling vir die verkoop is, of ’n al-
ternatiewe remedie vir families 
indien die eienaars nie hul kant in 
hierdie verband bring nie. 
) Beëindiging van die lewensreg: 
Bevat die kontrak ’n bepaling vir 
die beëindiging van die lewensreg 
sou die koper om die een of ander 

rede in die toekoms 
besluit om ’n ander 
koers in te slaan? 

Kan die houer van 
die lewensreg die 
reg aan ’n ander per-
soon verkoop of is 
dit slegs die verko-
per wat die reg weer 
kan verkoop? 

Indien wel, is daar 
’n tydsbepaling 
waarbinne dit ver-
koop moet word of 
is daar aanwysings 
op watter wyse dit 
weer verkoop kan 
word? 
) Die koper se regte 
wat bestuur en admi-
nistrasie betref: Die 
koper moet weet hoe 
die bestuur en admi-

nistrasie van die trokke skema 
hanteer word. 

Vra finansiële state aan, afskrif-
te van die notules van vergade-
rings en so meer, en maak doodse-
ker dat die skema aktief bestuur 
word. 

Laaste sê 
Hierdie is slegs enkele van die as-
pekte wat ek glo deur voornemen-
de kopers oorweeg moet word 
wanneer ’n aftree-eiendom op le-
wensregbasis gekoop word. 

Indien dit vir die voornemende 
koper enigsins moontlik is, beveel 
ons sterk aan dat kopers ’n regsge-
leerde kontak om die koopkontrak 
vir lewensreg na te gaan. 

Die kontrak word ook mooi aan 
jou verduidelik voordat jy dit uit-
eindelik onderteken. Dit is ’n ek-
stra uitgawe wat jy aanvanklik 
aangaan, maar dit mag jou dalk 
baie kopsere en probleme op die 
lange duur spaar.  

) Jou kontak: Malan is ’n prokureur 
verbonde aan die firma Du Plessis 
Hofmeyr Malan Ing. in Somerset-
Wes. Die firma skep individuele op-
leidingskursusse vir trustees op ver-
soek. Dit is ’n kombinasie van hul 
standaard-trusteekursusse en die 
skema se unieke dokumente. Dit kan 
dan jaarliks deur nuwe trustees in 
die skema voltooi word. Stuur e-pos 
na info@dhmlaw.co.za of skakel 
021 851 0359.

‘‘Die koper bekom 
nie eienaarskap 
van die 
wooneenheid nie, 
maar bloot die 
reg om die 
eenheid vir die 
duur van sy of 
haar lewe te 
bewoon en dit te 
benut. 
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