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SUMMARY 

The influence of the Maintenance of Surviving Spouses 

Act 27 of 1990 on freedom of testation from an estate planning 

perspective 

Freedom of testation is a well established principle in South Africa although 

there are certain restrictions thereto such as the creation of fideicommissa in 

regard to fixed property and statutory limitations such as the Maintenance of 

the Surviving Spouses Act 27 of 1990. 

It appears that a divorced spouse is in certain circumstances in a better 

position than the surviving spouse - a position that appears to be 

unsatisfactory. The Act brought about an improvement for the surviving 

spouse who has been disinherited or for whom there has not been sufficiently 

catered for where there is in fact a need for maintenance. 

The principle of the Act is based on the need for maintenance by the surviving 

spouse. It is clear from the Act that the executor has the power to enter into 

agreements with the surviving spouse, heirs and legatees in terms of which 

assets may be transferred contrary to the will of the deceased. His assets 

may be transferred to a trust or the assets may be burdened by certain 

restrictive rights imposed on them in which case the beneficiary and heir's 

rights to deal with them are limited. 



The claim of a surviving spouse ranks concurrent with the claim of minor 

children for maintenance but does not compete with a claim by creditors of the 

estate. 

Estate planners must at all times keep the will of the testator in mind. Should 

a surviving spouse be disinherited or have received insufficient inheritance to 

provide for maintenance, the claim of a surviving spouse may have a 

detrimental effect on the intention of the testator and estate plan of the 

deceased. 



Enige statutere verlening van 'n aanspraak op die bates van 'n erflater, 

ongeag sy testamentere bepalings, maak inbreuk op die beginsel van 

testeervryheid. Daar word egter aanvaar dat daar sekere gronde is uit 

hoofde waarvan 'n beperking op testeervryheid aanvaarbaar is.' Hoewel 

testeervryheid dus nie absoluut geld nie word daar nietemin van die 

standpunt uitgegaan dat die aantasting van hierdie vryheid tot die 

minimum beperk behoort te word.2 

Oor die algemeen word aanvaar dat die man die eersstetwende en die 

vrou die langslewende eggenoot is, alhoewel dit natuurlik nie noodwendig 

die geval is nie.3 (Vir gerieflikheidsdoeleindes sal daar na die langs- 

lewende gade in die vroulike vorm vetwys word, tensy anders vermeld.) 

Dit kan gebeur dat die eersstetwende die langslewende gade onterf of met 

onvoldoende fondse laat wat die langslewende dan behoeftig laat. In 

gevalle waar die huwelik buite gemeenskap van goedere gesluit is en die 

aanwasbedeling nie van toepassing is nie, is die risiko groter dat die 

langslewende behoeftig gelaat kan word as in gevalle waar die huwelik 

binne gemeenskap van goedere is.4 

1 Sonnekus 1990 TSAR "Verlengde onderhoudsaanspraak van die langslewende gade - 'n aanvaarbare 
ondergrawing van beskikkingsbevoegdheid?" 49 1. 
' Stander Die relevansie van die Wet op Onderhoud van Langslewende Gades 27 van 1990 by die 
opstel van die testament en die boedelplan 1. 
3 Dit word algemeen aanvaar dat vrouens langer as mans leef. Sien bv. die lewensverwagtingtabel wat 
in die berekening van inkomstebelasting of boedelbelasting gebruik word. 
4 Soos op bladsy 14 en verder verduidelik word. 



By die huwelik binne gemeenskap van goed kan dit egter gebeur dat die 

omvang van die gemeenskaplike boedelbates sodanig is dat die halwe 

aandeel waarop die langslewende gade uit hoofde van die 

huweliksgoederebedeling geregtig is nie voldoende is om in haar 

onderhoudsbehoeftes te voorsien nie en sy sodoende behoeftig gelaat 

word. Waar die huwelik buite gemeenskap van goedere met die 

aanwasbedeling gesluit is, kan 'n gade ook met gebrekkige middele gelaat 

word in daardie gevalle waar die aanwas onvoldoende is om in die 

langslewende gade se redelike onderhoudsbehoeftes te voorsien. By die 

huwelik binne gemeenskap van goed is die langslewende gade in 'n 

sterker posisie as gevolg van die aard van die huweliksgoederebedeling 

uit hoofde waarvan sy die helfte van die gemeenskaplike boedel k ~ - y . ~  Dit 

was situasies soos die wat hierbo beskryf word, wat aanleiding daartoe 

gegee het dat die Minister van Justisie die Regskommissie opdrag gegee 

het om die instelling van 'n legitieme porsie of die verlening van 'n reg op 

onderhoud aan die langslewende gade te oorweeg as deel van die 

Kommissie se opdrag tot hersiening van die erfreg.6 

Die Wet op Onderhoud van Langslewende Gades7 (hierna die Wet 

genoem) is 'n besliste poging om 'n verlengde onderhoudsaanspraak vir 

die langslewende gade teen die boedel van die eerssterwende gade daar 

te stel. Die resultaat van die Wet is dat die langslewende gade by die dood 

Stander (vn 2) 2. Sien bladsy 14 en verder vir 'n volledige bespreking van die aard en gevolge van die 
verskillende huweliksgoederebedelings. 

Suid-Afrikaanse Regskommissie - Hersiening van die Erfreg - Projek 22, Werksdokument 13 Mei 
1986. 
7 Wet 27 van 1990. 



van die oorledene 'n eis teen die boedel van laasgenoemde verkry vir haar 

redelike onderhoudsbehoeftes tot by haar hertroue of dood.' 

'n Kwelpunt van die Wet is egter of die toepassing daarvan nie moontlik 

onbillik inbreuk maak op die gemeenregtelike posisie van testeervryheid 

nie omdat die langslewende gade nou in sommige gevalle 'n vordering vir 

onderhoud teen die oorlede gade se boedel kan he ongeag wat sy 

testament bepaal. Dit wil se, waar die testateur die langslewende gade 

byvoorbeeld doelbewus onterf en behoeftig laat na sy dood, kan sy nou 

we1 in sommige gevalle uit hoofde van die Wet 'n eis vir onderhoud teen 

die oorlede gade se boedel he. Dit is dus duidelik dat die beginsel van 

testeervryheid ernstig deur die Wet beperk kan word. 

In hierdie studie word die bepalings van die Wet ondersoek teen die 

agtergrond daarvan dat die beginsel van testeervryheid sterk in die Suid- 

Afrikaanse reg beklemtoon word en dat hier dus statuter inbreuk op die 

beginsel gemaak word. Die regverdigbaarheid van sodanige 

inbreukmaking sal meer indringend onder die loep geneem word. 

S tander (vn 2) 3. 



2. DIE GEMEENREGTELIKE UTEENSETTING VAN 

TESTEERVRYHEID 

Testeervryheid behels die vryheid van 'n persoon om 'n geldige testament 

te verly (testamenti factio activa) waardeur hy die oordrag en gebruik van 

eiendom en die doen en late van andere reeLg   owl and" omskryf die 

trefwydte van testeervryheid soos volg: 

"It also allows the testator's dead hand to exercise a direct and very powerful 

influence on the lives and property of people who survive him, and on people who are 

born long after his death -for an indefinite period." 

Dit is geykte reg dat elke persoon bo die ouderdom van 16 jaar die vryheid 

het om testament6re bemakings volgens sy eie wil te maak en daar is in 

beginsel volkome testeervryheid in ~ u i d - ~ f r i k a . " ~ o w e  is oor die algemeen 

verplig om uitvoering te gee aan duidelike testamentere bepalings wat in 'n 

geldige testament vervat word.12 'n Aantal uitsonderings op die algemene 

beginsel word in ons reg erken, byvoorbeeld bepalings wat contra bonos 

mores, onwettig, vaag of onduidelik is sal nie afgedwing word nie.13 

9 Van der Menve en Rowland Die Suid-Afrikaanse Erfreg 6 12. 
lo Rowland 1967 Codicillus "Controlling the dead hand" 23. 

VdM & R (vn 9) 6 12. 
l 2  V d M & R ( v n 9 )  612. 
l3  Corbett, Hofmeyr en Kahn The law of succession in South Africa 34. 'n Kontrak ingevolge waarvan 
die partye poog om die verenving van die geheel of 'n gedeelte van die bates van een of albei van die 
partye te reel, 'n sogenaamdepactum successorium, is in beginsel ongeldig as synde contra bonos 
mores, aangsien dit 'n ontoelaatbare beperking op die beginsel van testeervryheid daarstel. Dit beperk 
nie net 'n persoon se vryheid om na goeddunke oor sy bates te beskik nie maar veral ook sy 
bevoegdheid om sy erfregtelike bepalings voor sy dood te herroep of te wysig. Twee verskyningsvorms 
van die pactum successorium wat nie as ongeldig beskou word nie, is die donatis mortis causa en 
erfregtelike bepalings vervat in 'n huwel~ksvoonvardekontrak. De Waal en Schoeman Erfreg 
Studentehandboek 164, 165. 



Enige statutere verlening van 'n aanspraak op bates van 'n erflater, 

ongeag sy testamentere bepalings, maak inbreuk op die beginsel van 

testeervryheid. l4 Spesifieke wetgewing wat die testeervryheid van 

testateurs aan bande 16, sluit die Wet op die Opheffing of Wysiging van 

Beperkinge op Onroerende ~ o e d ' ~  en die Wet op die Onderverdeling van 

~andbougrond'~ in. Verder vorm die opvoeding en onderhoud van die 

testateur se minderjarige kinders 'n eis teen sy boedel.17 Hierdie eis is 

ondergeskik aan die eise van krediteure, maar geniet voorrang bo die van 

legatarisse en erfgename.18 

'n Testateur beskik in sy testament oor sommige of al sy bates. Hy kan 

erfgename en legatarisse aanwys en die bemakings onderhewig maak 

aan substitusies. Hy kan bemakings maak wat onderhewig is aan termyne, 

voorwaardes of lasbepalings.lg Hy kan egter ook 'n testament maak 

waarin daar geen erfgename aangewys word nie. 

Van der Merwe en m owl and^' verklaar: 

"Hoe wispelturig, verbeeldingryk en onredelik 'n erflater, soos blyk uit die bepalings 

van die testament, ook al was, en hoe ingewikkeld daardie bepalings ookal mag 

l 4  Sonnekus 1990 3 TSAR 491(vn 1). 
15 Wet 94 van 1965. Die hof word hierdeur gemagtig om beperkinge wat by wyse van testament op 
onroerende goed opgel& is, op te hef of te wysig. 
l 6  Wet 70 van 1970. Hierdie wet beperk die testateur se bevoegdheid om 'n onderverdeling van 
landbougrond onder andere by wyse van 'n testamentere bepaling te bewerkstellig. 
17 Glazer v Glazer 1963 4 SA 694 (A). 
I s  Exparte Zietsman: In re Estate Bastard 1952 2 SA 16 (K); Barnard v Miller 1963 4 SA 426 (K). 
l 9  VdM & R (vn 9) 638. 
20VdM & R(vn9)  614. 



voorkom, is die uitgangspunt van die Suid-Afrikaanse reg steeds, om aan die wense 

van die erflater, soos in sy testament beliggaam, uitvoering te gee." 

Afgesien van die bogenoemde en ander uits~nderings,~' is die testateur 

volkome vry om oor sy goed beskik en die howe moet die bepalings van 

die testament afdwing. Selfs waar al die begunstigdes daartoe instem, kan 

die hof nie bindende bepalings van 'n testament verander nie. 

Die Wet maak voorsiening vir 'n verlengde onderhoudsaanspraak vir die 

langslewende gade teen die boedel van die eerssterwende gade.22 Die 

resultaat is dat die langslewende gade by die dood van die eerssterwende 

'n eis teen die boedel van die laasgenoemde verkry vir haar redelike 

onderhoudsbehoeftes tot by haar hertroue of d 0 0 d . ~ ~  Teen die agtergrond 

van die bespreking in hierdie hoofstuk, blyk dit dus dat ewe as 

gemeenregtelike beperkings op testeervryheid, die Wet statutere 

inbreukmaking daarop veroorloof. 

2' Byvoorbeeld die Wet up Onderhoud van Langslewende Gades 27 van 1990. 
22 Sonnekus 1990 3 TSAR 491(vn 1). 
23 Robinson, Human en Boshoff Inleiding ioi die Suid-Afrikaanse Familiereg 77.  



3. DIE GEMEENREGTELIKE NIE-ERKENNING VAN 

ONDERHOUDSBEHOEFTES 

Inleiding 

Die latere Romeinse reg het die erflater se vryheid om naasbestaandes te 

onterf en sonder onderhoud te laat, wesenlik b e ~ e r k . ~ ~  Die "arm weduwee" 

was geregtig op 'n kwart van die erflater se boedel en die assendente 

sowel as die desendente was geregtig op 'n sekere deel van die boedel, 

afgesien van wat die testament bepaal het.25 

Die posisie van die onversorgde langslewende gade het in die Romeins- 

Hollandse reg nie veel aandag geniet nie in die lig van die algemene 

voorkoms van die huwelik binne gemeenskap van goed. 'n Eis vir 

onderhoud het nie in die Romeins-Hollandse reg bestaan nie. Juis vanwee 

die algemene voorkoms van die huwelike in gemeenskap van goed, was 

die mede-eienaarsaandeel van die langslewende gade nie onderworpe 

aan die wil van die erflater nie.26 ~ i e  langslewende moes uit daardie 

mede-eienaarsaandeel aan haar onderhoudsbehoeftes voldoen, hetsy met 

of sonder bykomstige erfregtelike bevoordelings. 

Die posisie van kinders 

In die Suid-Afrikaanse howe het daar 'n interessante en onvoorsiene 

ontwikkeling plaasgevind. Die plig wat daar op ouers gerus het om hulle 

24 V ~ M  & R (vn 9) 615. 
*'VdM & R(vn9)  615. 
' 6  Sonnekus 1990 TSAR 492 (vn 1). 



kinders te onderhou, soos in die Romeins-Hollandse reg, het nie op die 

ouers se boedels oorgegaan nie, aangesien die kinders op 'n legitieme 

porsie geregtig was. 27 Daar is met die legitieme porsie verskillende 

doelwitte nagestreef en dit het tot gevolg gehad dat die ouers se morele 

verpligting, om hul kinders in hul ouers se boedel te laat deel, in 'n wetlike 

verpligting verander is.28 Die legitieme porsie is afgeskaf vanwee die feit 

dat dit in stryd met die bepalings van 'n testament bestaan het, en deurdat 

dit regstreeks inbreuk gemaak het op die beginsel van testeervryheid. 

Na die afskaffing van die legitieme porsie in Suid-Afrika het die behoefte 

aan een of ander vorm van voorsiening vir kinders uit die boedel van hul 

oorlede ouer ~ntstaan.~ '  In Carelse v Estate De Vries 30 is beslis dat die 

plig om die kinders3' te onderhou oorgaan op die boedel van die oorlede 

~ u e r . ~ ~  Hierdie posisie is in Lloyd v ~ e n z i e s ~ ~  verleng om voorsiening te 

maak vir onderhoud vir die kleinkinders uit die boedel van hul oorlede 

2 7 ~ d ~ & ~ ( v n 9 )  616. 
28 VdM & R (vn9) 627. 
2 9 ~ d ~ & ~ ( v n 9 )  616. 
30 1906 23 SC 532. 
3'  Hierby ingesluit is wettige kinders, buite-egtelike kinders, aangenome kinders en kinders venvek by 
wyse van kunsmatige inseminasie. Aangesien die onderhoudsplig op bloedvenvantskap gebaseer word, 
beteken dit dat stiefouers tans nie 'n onderhoudsplig teenoor stiefkinders het nie. Die onderhoudsplig 
wat ouers teenoor kinders het kan op een van twee maniere afgedwing word, naamlik deur op die Wet 
op Onderhoud 99 van 1998 of op die Wet op Kindersorg 74 van 1983, te steun. In laasgenoemde Wet 
word 'n kind gedefinieer as persoon jonger as 18 jaar, anders as die gemeneregtelike omskrywing van 
'n kind wat 'n persoon onder die ouderdom van 2 1 jaar is. Die prosedure ingevolge die twee wette sal 
telkens daarop gemik wees om die beste belang van die kind te bepaal en daaraan uiting te gee. 
32 Hierdie siening is deur vele sake nagevolg soos Spies Executors v Beyers 1908 TS 473; Estate De 
Klerk v Rowan 1922 EDL 334 (vader se boedel teenoor buite-egtelike kinders); Ritchken 's Executors v 
Ritchken 1924 WLD 18 (vader se boedel); Davis ' Tutor v Estate Davis 1925 WLD 168 (vader se 
boedel); Goldman NO v Executor Estate Goldman 1937 WLD 64 (moeder se boedel ); Exparte Estate 
Pitt-Kennedy 1946 NPD 776 (vader se boedel); In re Estate Visser1948 3 SA 1 129 (C) (vader se 
boedel); Exparte Zietsman: In re Estate Bastard 1952 2 SA 16 (C) (vader se boedel). 
" 1956 2 SA 97 (N). 



g r o o t ~ u e r s . ~ ~  Normaalweg kom die onderhoudsplig tot 'n einde met die 

dood van die onderhoudspligtige, maar in laasgenoemde saak is 

opgemerk: 

"Once the matter is taken that far, it appears to me that it would be illogical not to 

maintain the liability upon the estate of anyone who, if living, is under the duty to 

provide support." 

Geen ander familielede van die oorledene was op onderhoud of 'n 

legitieme porsie uit die boedel geregtig nie.35 Die reg van kinders om 

onderhoud uit die bestotwe boedels van hulle ouers te eis, is gevestigde 

reg in ~ u i d - ~ f r i k a . ~ ~  

Die posisie van die lansslewende gade 

Na analogie van die kind se onderhoudseis teen sy vader se boedel was 

daar geredeneer dat so eis ook die langslewende gade t~ekom.~ '  Wat die 

posisie van die langslewende gade betref, is daar aangevoer dat dit die 

howe vrygestaan het om te vereis dat die boedel van 'n oorledene in 'n 

gepaste geval verpligte onderhoud aan 'n langslewende gade moes 

v ~ o r s i e n . ~ ~  Die aansprake van die langslewende gade op die bates uit die 

boedel van die eersstetwende, ongeag sy testamentere beskikkings, het 

34 Hahlo 1962 SAW "Widow's claim to maintenance out of deceased husband's estate" 361. Die 
posisie tans is dat kleinlunders steeds 'n eis het, alhoewel die Lloyd-beslissing in Barnard v Miller 
1963 4 SA 426 (C) verwerp is. 
3 5 ~ d ~  & R(vn9)  618. 
36 Glazer v Glazer 1962 2 SA 548 (W) op [549 B], Van Zyl Handbook ofthe South African Luw of 
Maintenance 19. 
'' Glazer v Glazer 1962 2 SA 548 (W). 
38 V ~ M  & R (vn 9) 618. 



sedert die afskaffing van die gemeenregtelike legitieme porsie al 'n paar 

keer kop ~ i t ~ e s t e e k . ~ '  

Gemeenregtelik het die langslewende gade geen aanspraak op 

onderhoud teen die boedel van die eersstewende gade gehad nie. Die 

probleem is aangespreek in die saak van Glazer v ~ l a z e r ~ '  waar die 

onregverdige posisie wat kan intree in die afwesigheid van beskerming 

aan die langslewende gade bespreek is.41 Die Appel Afdeling het geweier 

om 'n langslewende gade se aanspraak op onderhoud uit haar oorlede 

man se boedel te handhaaf.42 Die Appel Afdeling wys ook daarop dat 

~ e t ~ e w i n ~ ~ ~  wat legitieme porsies in die onderskeie provinsies afgeskaf 

het se trefwydte beperk was tot die legitieme porsies van kinders, ouers, 

verwante of afstammelinge, en dat dit nie enige reg wat die weduwee mag 

gehad het, raak nie.44 

Die feite van die saak was kortliks dat die eiseres 'n eis vir onderhoud uit 

die boedel van haar oorlede gade, Samuel Leib Glazer, met wie sy ten tye 

van sy dood buite gemeenskap van goed getroud was, ingestel het. 

39 Hahlo 1959 SAW "The case against freedom of testation" 446; Hahlo 1971 SAW "The sad demise of 
the Family Maintenance Bill 1969" 210. 
40 1963 4 SA 694 (A). 
4 1 Van Zyl (vn 36) 2 1. 
42 'n Volledige bespreking van die saak volg hierna vanaf bladsy 10 en verder. 
43 Artikel2 The Succession Act 23 van 1874 (Kaap); Artikel 1 van Wet 7 van 1885 (Natal); Artikel 128 
Administration ofEstate Proclamation 28 van 1902 (Transvaal); Artikel 3 van Hoofstuk 92 van die 
Wetboek (Oranje-Vrystaat). 
44 Glazer v Glazer1963 4 SA 694 (A) op [695 F - GI. 



Sy was uit hoofde van sy testament nie 'n erfgenaam nie en sy was nie in 

staat om haarself te onderhou nie. 45 Die bates in die boedel sou 

voldoende gewees het om die onderhoud te voorsien wat sy vereis het, 

naamlik R500 per maand. Eksepsie is aangeteken op grond daarvan dat 

'n weduwee in die Romeins-Hollandse reg nie op onderhoud uit haar 

oorlede man se boedel geregtig was nie. Die verteenwoordiger vir die 

respondent het gesteun op 'n ltaliaanse juris, Sardus, wat verduidelik het 

dat nie net die erfgenaam van 'n seun verplig is om sy vader te onderhou 

nie, maar dat almal wat 'n onderhoudsplig dra dit oordra na sy erfgenaam, 

omdat die erfgenaam die oorledene v e r t e e n ~ o o r d i ~ . ~ ~  Die regter in die 

Glazer-saak is van mening dat die verhouding tussen 'n vader en kind 

verskil van die tussen man en vrou in die sin dat eersgenoemde tot 'n 

einde kom by die dood van een van die partye, en by laasgenoemde is die 

onderhoudsplig 'n uitvloeisel van die huwelik wat deur dood of egskeiding 

beeindig word. 47 Die respondent in die saak het aangevoer dat "the 

declaration was in bad law and disclosed no cause of action". Hierdie 

eksepsie is gehandhaaf. 

Die beslissing het meegebring dat dit algemeen aanvaar was dat die 

enigste persone wat op onderhoud uit die oorlede persoon se boedel 

gergtig was, sy kinders, en moontlik sy kleinkinders, was.48 Een van die 

redes waarom 'n weduwee nie geregtig was om onderhoud van haar 

oorlede gade se boedel te eis nie, was daarin gelee dat dit sou meebring 

45 Daar was ook geen familielid met 'n onderhoudsplig teenoor haar nie. 
46 Glazer v Glazer 1962 2 SA 548 (W) op [548 H - 549 A]. 
47 Glazer v Glazer 1962 2 SA 548 (W) op [552 H - 553 A]. 
48 Hahlo 1964 SAW"Maintenance out of a deceased estate: an epitaph 2. 



dat die erfgename met 'n onderhoudsplig beswaar word ten opsigte vir 'n 

persoon teenoor wie hulle normaalweg nie so plig sou gehad het nie.49 

Die Glazer-beslissing het ooglopend die beginsel van testeervryheid tot 

die uiterste gevoer.  ahl lo^' som dit soos volg op: 

"In dealing with the case of a man who in his will has ignored the claims of his nearest 

and dearest - his wife, his children, his grandchildren - our law has managed to fall 

between two stoo~s."~' 

Hierdie resultaat wat patent tot onbillike resultate kan lei, word deur Hahlo 

be t re~r .~*  Hy het trouens reeds in 1964 die hoop uitgespreek dat die 

wetgewer die posisie sou regstel. Die idee van 'n verlengde 

onderhoudsaanspraak is egter nie deur almal verwelkom nie. 

So verduidelik ~ o n n e k u s ~ ~ :  

"Die gedagte word toenemend in vergelykbare regstelsels uitgespreek dat die 

onderhoudsaansprake wat tydens die huwelik as huweliksbepaald bestaan het, na 

ontbinding van die huwelik so spoedig moontlik beeindig word indien dit nie in elk 

geval dadelik met ontbinding van die huwelik verval het nie. ~el fversorg ing~~ is die 

wagwoord in die versorgingsreg waarvolgens elke gesonde volwassene in beginsel 

49 Glazer v Glazer 1963 4 SA 694 (A) op [707 B]. 
Hahlo 1964 SAW 2 (vn 48). 

5' Die legitieme porsie is afgeskaf sonder om dit met iets soos die Engelsregtelike familie onderhoud te 
vervang. 
52 Hahlo 1964 SAW 2 (vn 48). Hy besluyf die Appkl-Afdeling se beslissing in die Glazer-saak as 'n 
"epitaph - grafskrif. 
53 Sonnekus 1990 TSAR 495 (vn I) .  
54 My kursivering. 



sy rieme volgens sy eie vel moet sny en nie kan parasiteer op die bates van 'n ander 

enkel danksy sy vewantskap met die reghebbende van die bates nie." 

En ook verder: 

"Op die selfversorgingspremies maak 'n verlengde onderhoudsaanspraak vir die 

langslewende gade inbreuk. 'n Verlengde onderhoudsaanspraak is ook in beginsel in 

stryd met die wereldwye beklemtoning van die vryheid van die individu, 

selfstandigheid en onafhanklikheid van die mens." 

Die posisie voor die Wet blyk duidelik te wees dat die een gade die ander 

gade vir enige of geen rede nie kon onterf sonder dat laasgenoemde 

enigsins 'n aanspraak op die oorledene se boedel gehad het.55 Dit het dus 

toenemend duidelik geword dat daar 'n dringende en werklike behoefte 

bestaan het aan die een of ander vorm van verpligte voorsiening uit die 

oorledene se boedel vir 'n behoeftige langslewende gade wat deur die 

oorlede gade onterf is. Volgens die ondersoek van die Regskommissie het 

gevalle waar die langslewende gade onterf is selde in die praktyk 

v o ~ r g e k o m , ~ ~  maar die omstandighede waar dit we1 voorgekom het, het 

dermate tot onbillikheid gelei dat dit tot die daarstelling van die Wet gelei 

het. 

Die nadelige posisie van 'n gade soos hierbo bespreek, is gedeeltelik deur 

die huweliksgoederebedeling waaronder sy gestaan het, ondervang. Die 

huweliksgoederebedeling en ander faktore kon 'n rol speel by die 

55 Corbett et a1 (vn 13) 34. 
56 Stander (vn 2) 8. 



vasstelling van die vraag of die langslewende gade 'n eis teen die boedel 

van die oorledene sou he. 

*:* Die huwelik binne gemeenskap van goedere: By huweliksluiting 

kom 'n gemeenskaplike boedel tot stand wat alle bates en alle laste 

van beide die gades voor die huwelik saamvoeg. Die 

gemeenskaplike boedel word gesamentlik b e ~ t u u r . ~ ~  Gades deel in 

mekaar se finansiele voorspoed, maar ongelukkig is daar die risiko 

om ook in mekaar se finansiele agteruitgang te deel. Die 

langslewende gade sou as gevolg van die huwelik binne 

gemeenskap van goed meestal versorg gewees het by die dood 

van die eerssterwende aangesien die testateur slegs met sy 

gedeelte van die gemeenskaplike boedel kon handel. Daar kon 

egter gevalle voorkom waar die langslewende gade se gedeelte 

onvoldoende sou wees vir haar redelike onderhoud terwyl 'n 

aanvulling uit die oorlede gade se boedel die probleem sou 

~ n d e r v a n ~ . ~ ~  

*:* Die huwelik buite gemeenskap van goedere: Die wesenskenmerk 

van 'n huwelik buite gemeenskap van goed is dat daar geen 

57 Die maritale mag wat voorheen bestaan het, het meegebring dat die man wat binne gemeenskap van 
goed getroud was, die administrateur van die gemeenskaplike boedel was en dat hy kontrakte moes 
sluit wat die gemeenskaplike boedel gebind het. Hy moes ook die kapitaal van die gemeenskaplike 
boedel aanwend om skulde te delg. Die vrou was nagenoeg in dieselfde posisie as 'n minderjarige kind, 
en kon slegs met toestemming of bystand van haar man kontrakte sluit. Artikel 11 van die Wet op 
Huweliksgoedere 88 van 1984 het die maritale mag ten aansien van huwelike na 1 November 1984 
afgeskaf. Artikel29 van die Vierde Algemene Regswysigingswet 132 van 1993 skaf dit egter af ten 
aansien van all huwelike - ook huwelike voor die datum gesluit. 

Waar 'n wesenlike persentasie huwelike tans buite gemeenskap van goed gesluit word, kan nie 
langer aanvaar word dat die langslewende oor 'n mede-eienaarsaandeel in die gemeenskaplike boedel 
beskik waaruit sy haarself kan onderhou soos in die geval by huwlike binne gemeenskap van goed nie. 



gemeenskaplike boedel is nie. " Die partye behou dus hulle 

afsonderlike boedels as hulle uitsluitlike eiendom en elke gade 

bestuur sylhaar boedel onafhanklik van die ander gade.60 Gades 

kan nie vir mekaar se skulde aanspreeklik gehou word nie en word 

sodoende van die risiko gespaar om in mekaar se finansiele verlies 

te deel. Hulle word egter eweneens verhoed om in mekaar se 

finansiele groei te deel. Dit bring mee dat elke gade op sy eie 

boedel en groei daarvan aangewese is. 

Sedert die inwerkingtrede van die ~uwel iks~oederewet~'  in I984 

sluit alle huwelike buite gemeenskap van goed outomaties die 

aanwasbedeling in, tensy dit uitdruklik uitgesluit word. Hier beheer 

elke gade ook sylhaar afsonderlike boedel tydens die duur van die 

huwelik. By ontbinding van die huwelik word die aanwasbedeling 

van toepassing. Die nadeel dat 'n gade nie kan deel in die groei van 

die ander gade se boedel nie, word deur die aanwasbedeling 

ondervang. Die gade wie se boedel die minste gegroei het tydens 

die bestaan van die huwelik het 'n vorderingsreg om in die groei 

van die ander gade se boedel te deel. 'n Testament kan nie die 

langslewende gade se vorderingsreg onder die aanwasbedeling 

ongedaan maak nie. 62 Die vorderingsreg van die langslewende 

gade onder die aanwasbedeling bring steeds nie mee dat die 

langslewende gade noodwendig voldoende versorg agtergelaat 

59 Voor die inwerkingtreding van die Vierde Algemene Regswysigingswet was dit by sekere huwelike 
buite van goed moontlik dat die man maritale mag kon h&. Dit het onder meer beteken dat die man sy 
vrou se afsonderlike boedel kon bestuur. Sien vn 57 hierbo oor die maritale mag. 
60 Visser en Potgieter Inleiding tot die Familiereg 133. 
61 Wet 88 van 1984. 
62 Van der Vyver en Joubert Persone en Familiereg 567. 



word nie. Aanvulling uit die eerssterwende se boedel sal egter in 

bepaalde situasies die probleem oplos of tot 'n mate verligae3 

Dit kan gebeur dat die broodwinner (gewoonlik die man) wesenlike 

groei in sy boedel skep, terwyl die vrou die huishouding onderhou 

en daar weining of geen groei in haar boedel plaasvind nie. Dit kan 

meebring dat sy haarself nie sal kan onderhou waar haar man haar 

onterf nie. 

By die huwelik buite gemeenskap van goed sonder die 

aanwasbedeling was die langslewende gade voorheen aan die 

persoonlike voorkeure van die eerssterwende uitgelewer, wat 

uiteraard baie nadelig vir die langslewende gade kon wees. 

So kon die eerssterwende, wat moontlik 'n omvangryke boedel 

gehad het, sy hele boedel aan sy kinders of selfs 'n derde bemaak, 

terwyl die langslewende gade niks erf nie.64 

Vir gevalle soos hierdie het die Wet 'n uitkoms gebring en die 

langslewende gade nie remedieloos gelaat nie. 

-- 

" Stander (vn 2 )  6. 
64 Stander (vn 2 )  7. 



*3 lntestate erfopvolging: Waar die eersstetwende gade intestaat of 

gedeeltelik intestaat sterf, bepaal artikel 1 van die Wet op 

~ r f o p v o l ~ i n ~ ~ ~  dat die langslewende gade 'n intestate erfgenaam 

van die eersstetwende gade is. 

Die hoeveelheid wat die langslewende gade sal erf, sal afhang van 

watter ander intestate erfgename die eersstetwende gade oorleef 

en watter huweliksgoederebedeling toepassing vind. 

lndien die erflater intestaat sterf, is die langslewende gade, ongeag 

enige huweliksgoedereregtelike aansprake, uit hoofde van die Wet 

op lntestate ~ t f o p v o l ~ i n ~ , ~ ~  geregtig op 'n kindsdeel of die bedrag 

wat deur die Minister bepaal is, (die bedrag is tans R125 OOO), 

welke bedrag die meeste is, indien sy meeding met afstammelinge 

van die erf~ater.~' 

Argumente dat die partye net hulself te blameer het vir die keuse van 

huweliksgoederebedeling waarop besluit is met aanvang van die 

huwelik indien daardie keuse nadelige gevolge het word as onbillik 

beskou. Selfs die huwelik buite gemeenskap van goed met die 

aanwasbedeling is nie noodwendig genoegsaam om die langslewende 

gade voldoende te beskerm nie. 

65 Wet 13 van 1934. 
66 Wet 81 van 1987. 
67 Artikel l(l)(c) van Wet 81 van 1987 



Die keuse van die huweliksgoederebedeling mag later blyk onvanpas 

te wees weens veranderde omstandighede of bloot omdat die keuse uit 

die staanspoor die verkeerde een was. Nieteenstaande argumente tot 

die teendeel deur outeurs soos Sonnekus, bestaan daar geen rede 

waarom die langslewende gade gepenaliseer moet word bloot weens 

'n verkeerde keuse terwyl die gemeenskapsnorm vereis dat die 

langslewende gade versorg agtergelaat moet word nie.68 

Slot 

Die Glazer-beslissing het 'n uiters onbillike resultaat tot gevolg gehad. 

Die hof het nie van die gulde geleentheid gebruik gemaak om die 

ongunstige posisie van die langslewende gade te verbeter nie. Hierdie 

probleem sou nog 27 jaar duur voordat die oplossing in die vorm van 

die Wet inwerking getree het. 

Regskommissie - Hersiening van die Erfreg (vn 6) 17 



4. DIE VOORSKRIFTE VAN DIE WET VANUIT 'N 

BOEDELBEPLANNINGSPERSPEKTIEF 

Die langslewende gade van 'n persoon wat na die inwerkingtrede van 

hierdie Wet sterf, verkry 'n vorderingsreg teen die boedel van die 

afgestorwe gade vir die voorsiening in haar redelike onderhoudsbehoeftes 

tot by hertroue of dood vir sover sy nie uit eie middele en verdienste 

daartoe in staat is nie.69 Die Wet maak ook voorsiening vir die versorgings- 

behoeftes van 'n langslewende gade selfs indien haar behoeftigheid nie 

aan onterwing deur die erflater te wyte is nie maar verband hou met ander 

omstandighede wat tot gevolg het dat sy nie uit eie middele en verdienste 

daartoe in staat is nie. In hierdie opsig is die reikwydte van die artikel wyer 

as wat aanvanklik deur die Regskommissie voorsien was omdat 'n kousale 

verband tussen die onterwing en die behoeftigheid nie langer vereis word 

nie.70 Die gemeenskapsnorm skryf voor dat die langslewende gade nie 

onversorg nagelaat moet word nie en daarom is die grondslag van die eis 

gebaseer op ~nderhoud.~' 

Die uitgangspunt van die Suid-Afrikaanse reg is dat 'n persoon teenoor 

wie daar 'n onderhoudsplig bestaan, net op onderhoud geregtig is vir 

sover sy onderhoud nodig het.72 

69 Artikel2(1) van Wet 27 van 1990. 
70 Sonnekus 1990 TSAR 501 (vn 1). 
71 Stander (vn 2) 9. 
72 VdV & J (vn 62) 632. 



Om 'n eis van die langslewende gade as 'n onderhoudseis te sien, stel 'n 

buigsame vorm van 'n eis daar wat aangepas kan word van geval tot geval 

aangesien omstandighede en behoeftes van geval tot geval verskil. Die 

Wet maak dit moontlik dat 'n eis vir onderhoud vir die langslewende gade 

teen die boedel van die eerssterwende ingestel kan word. 

Die Wet onderskei nie tussen boedels van erflaters wat testaat of intestaat 

sterf nie, soos ook nie onderskei word tussen die verskillende 

huweliksgoederebedelings nie.73 Die Wet meld ook nie spesifiek of die 

vordering van die langslewende gade vir 'n bedrag geld moet wees nie. 

Die langslewende gade verkry 'n statutere vordering teen die boedel maar 

die inhoud van die prestasie word bepaal deur die eksekuteur en dit hoef 

klaarblyklik nie 'n som ineens ("lump sum") te wees nie.74 

"Eie middele" word deur die woordomskrywingsartikel omskryf as "ook 

enige geld of goed of ander geldelike voordeel wat die langslewende gade 

ingevolge die huweliksgoederereg of die erfreg of andersins by die dood 

van die afgestorwe gade toeval". Saamgelees met artikel 2(1) is dit 

duidelik dat die langslewende gade slegs 'n vordering op verlengde 

onderhoud het indien haar eie middele en verdienste nie in haar redelike 

onderhoudsbehoeftes kan voorsien nie.75 Dit impliseer dat die langs- 

lewende gade eers haar eie middele moet aanwend vir haar 

73 Slegs persone wat gemeenregtelik getroud was met die oorledene ten tye van sy afsterwe, sal as 
potensiele aanspraakmaker ingevolge die Wet kwalifiseer. Die langslewende gade van 'n persoon 
getroud ingevolge 'n Moslem-huwelik of gewoonteregtelike verbintenis, sal nie kwalifiseer nie. 
74 Sonnekus 1990 TSAR 502 (vn 1). 
75 Sonnekus 1990 TSAR 502 (vn 1). 



versorgingsbehoeftes alvorens sy op versorging uit die boedel aanspraak 

kan maak. 

'n Begrensende kwalifikasie wat in die Wet gemeld word, naamlik "tot by 

sy dood", bevestig dat die onderhoudsuitkerings bestem is om gedurende 

die lewe van die behoeftige gebruik te word en nie as opgespaarde bates 

deel van die langslewende gade se boedel na haar dood behoort te vorm 

nie.76 

Subartikel 2(3)(a) bepaal dat die bewys van, en beskikking oor, 'n 

vordering ooreenkomstig die ~ o e d e l w e t ~ ~  sal geskied. Die Boedelwet 

bevat algemene bepalings waarvolgens enige skuldeiser sy of haar 

vordering teen die boedel binne 'n sekere tyd onder die eksekuteur se 

aandag moet bring. 

'n Onderhoudseis neem 'n rangorde na alle bestaande skuldeisers se 

vorderings in en dit kom net voor die vorderings van erfregtelike 

aanspraakmakers soos prelegatarisse, legatarisse en laastens erfgename 

aan die ~ r d e . ~ ~  Die Suid-Afrikaanse reg het reeds sedert die erkenning van 

die verlengde onderhoudsaanspraak van afhanklike kinders7' teen die 

boedel van hulle ouers saam met die handhawing van 'n onderhoudsbevel 

wat deel van 'n egskeidingsbevel vorm, aanvaar dat alle 

76 Sonnehs 1990 TSAR 503 (vn 1). 
77 Wet 66 van 1965. 
78 Glazer v Glazer 1963 4 SA 694 (A). 
79 Carelse v Estate De Vries 1906 23 SC 532. 



onderhoudsaansprake gelyk behandel word.80 Die statutere voorskrif dat 

in die geval van mededinging tussen die aanspraak van 'n afhanklike kind 

en die langslewende gade die vordering, indien nodig, eweredig verminder 

word, 81 is bloot 'n bevestiging van bestaande praktyk in geval van 

mededinging van onderhoudsvorderings. 

lngevolge die Wet het die eksekuteur van die oorlede gade se boedel die 

bevoegdheid om 'n ooreenkoms met die langslewende gade, erfgename 

en ~egatarisse~~ ter voldoening van die langslewende se vordering aan te 

gaan.83 Die ooreenkoms is beperk tot die uitvoering van die gehandhaafde 

aanspraak van die langslewende gade en dit het nie betrekking op die 

oorweging van die vordering nie. Die ooreenkoms kan byvoorbeeld vir die 

totstandkoming van 'n trust voorsiening maak waaruit dan aan die 

langslewende gade se behoeftes voldoen 

Die woorde "tot by sy dood of hertroue" is as grens vir die 

onderhoudsaanspraak van die langslewende gade in die Wet ~ p ~ e n e e m . ~ ~  

Die wetgewer laat egter na om te meld wat met enige onverteerde dog 

reeds uitgekeerde onderhoudsbedrae by die aanbreek van enige van 

hierdie twee gebeure behoort te gebeur. ~ o n n e k u s ~ ~  stel voor dat die 

Sonnekus 1990 TSAR 505 (vn 1). 
81 Artikel2(3)(b) van Wet 27 van 1990. 
'* Die erfgename en legatarisse word hierby betrek omdat hulle die partye is wat deur die aansprake 
van die langslewende gade benadeel kan word. 
" Artikel2(3)(d) van Wet 27 van 1990. 
84 Robinson et a1 (vn 23) 77. 
" Artikel2(1) van Wet 27 van 1990. 

Sonnekus 1990 TSAR 506 (vn 1). 



Meester die volgende riglyne vir die eksekuteurs in verband met 

aanbevelings stel: 

a)Verkieslik word geen bedrae ter voldoening aan die 

onderhoudsaanspraak van die langslewende gade uit die boedel 

van die erflater oorgedra aan die langslewende indien in die 

werklike versorgingsbehoefte van die aanspraakmaker langs 'n 

ander weg (soos die verlening van 'n beperkte saaklike reg van 

vruggebruik of 'n reg van gebruik of bewoning oor die egtelike 

woning) bevredigend voldoen kan word nie. 

b) lndien slegs deur die oordra van bates aan die versorgingsbehoefte 

van die langslewende voldoen kan word, behoort sodanige 

uitbetalings ter voldoening aan onderhoudsaansprake 

voorwaardelik aan 'n trust wat vir die doel daargestel is, gemaak te 

word. By aanbreek van sodanige onvoorsiene veranderlike wat die 

ratio van die onderhoudsbehoeftigheid wesenlik raak, val die 

onverteerde deel van enige onderhoudstoekenning onverwyld na 

die restant van die boedel terug ten einde onder die regmatige 

erfregtelike bevoordeeldes verdeel te word. 

sonnekus8' gaan verder deur te s6 dat die aangaan van 'n langdurige 

saamblyverhouding in beginsel dieselfde ontbindende werking as 

hertroue behoort te h6 sodat dieselfde "norme van fatsoen en moraal" 

Sonnekus 1990 TSAR 506 (vn 1). 



in die verband aanwending behoort te vind. Daar sou op grond van 

etiese oorwegings van die saamblygenoot van die langslewende gade 

verwag kon word om sy onderhoudsverantwoordelikheid teenoor sy 

metgesel na te kom ofskoon daar tans geen sodanige juridiese 

verpligting bestaan nie. 

Die formulering "of 'n reg op die batesHa8 laat ruimte daarvoor dat die 

langslewende gade 'n beperkte saaklike reg soos vruggebruik of reg 

van bewoning oor bates in die boedel verkry sodat sy byvoorbeeld in 

die gemeubileerde egtelike woning kan aanbly." Dan is daar geen 

behoefte om 'n bedrag uit te betaal ten einde haar in staat te stel om dit 

te kan doen nie. In alle ander gevalle behoort die Meester te bepaal dat 

die eksekuteur hoogstens 'n bedrag in 'n trustfonds kan stort waaruit 

byvoorbeeld maandeliks in die onderhoudsbehoeftes van die 

behoeftige voorsien kan word.g0 

Die gedeelte in subartikel 2(3)(d)," naamlik "of 'n verpligting op 'n 

erfgenaam of legataris te IS', laat ruimte daarvoor dat die eksekuteur 

ingevolge 'n ooreenkoms met die erfgename en legatarisse kan beding 

dat geen bedrag in 'n trustfonds vir die onderhoudsbehoeftes van die 

langslewende gade inbetaal word nie mits die erfgename en 

88 Artikel2(3)(d) van Wet 27 van 1990. 
89   it blyk dat die behoefte van die langslewende gade nie beperk is tot die voorsiening van voedsel en 
mediese voorsiening nie, maar dikwels eerder haar behoefte aan onderdak behels. 
90 Sonnekus 1990 TSAR 507 (vn 1). 
9 1 Wet 27 van 1990. 



legatarisse onderneem om op 'n aanvaarbare wyse vir die onderhoud 

van die langslewende gade voorsiening te maak. 

In artikel 3 van die wetg2 word die faktore uiteengesit wat die hof in 

aanmerking sal neem ten einde vas te stel of die onderhoudsbehoefte 

van die langslewende gade redelik is, naamlik: 

> Die bedrag in die boedel van die afgestorwe gade beskikbaar vir 

verdeling aan erfgename en legatarisse; 

> Die bestaande en verwagte vermoens, verdienvermoe, geldelike 

behoeftes en verpligtinge van die langslewende gade en die 

duur van die huwelik; en 

> Die lewenspeil van die langslewende tydens die duur van die 

huwelik en sylhaar ouderdom by die dood van die afgestorwe 

gade. 

By die onderhoudseis word daar kennis geneem van die eiseres se 

finansiele posisie. Voordele wat die langslewende gade voor die 

oorlede gade se dood ontvang het, moet ook in berekening gebring 

word. In die geval waar die langslewende gade finansieel selfstandig 

is, kan daar geen sprake bestaan om 'n eis in terme van die Wet teen 

92 Wet 27 van 1990. 



die boedel van die oorlede gade nie.93 Die doel van die Wet is nie om 

die langslewende gade in die posisie te plaas waarin sy sou gewees 

het as die eersstetwende nie te stetwe gekom het nie. Die vraag is na 

die behoefte van die langslewende gade sodat daar in haar redelike 

onderhoudsbehoeftes voldoen kan word. Redelikheid word bepaal met 

inagneming van die omstandighede van elke geval. Die bepaling van 

haar redelike behoeftes is derhalwe die kernaspek van 'n 

onderhoudsondersoek uit hoofde van die Wet. 

Waar 'n persoon haarself gedeeltelik kan onderhou, sal sodanige 

langslewende gade steeds 'n eis in terme van die Wet teen die boedel 

van die oorlede gade kan instel. In hierdie geval sal so 'n langslewende 

gade se eis byvoorbeeld kleiner wees as in die geval waar sy 'n 

behoefte aan onderhoud het en geheel en al van die boedel vir 

onderhoud afhanklik is.94 

Alles, bates en inkomste, in die boedel van die langslewende gade 

moet in ag geneem word om te bepaal of sy 'n aanspraak op 

onderhoud uit die boedel van die eersstetwende gade het. Bedrae wat 

die langslewende gade toeval weens die huwelikegoederebedeling wat 

gegeld het, 'n erflating deur die eersstetwende gade, 'n vruggebruik 

oor die goed van die eersstetwende gade, 'n lewenspolis, 'n 

pensioenskema en 'n oorbemaking deur die eersstetwende gade 

" Stander (vn 2) 17. 
94 Stander (vn 2) 20. 



gedurende sy lewe moet dus in aanmerking geneem word.g5 0ok die 

kapitaal en bates, hetsy uit eie bronne verkry of wat deur erflating of 

skenking van wie ook al die langslewende gade toeval, behoort in ag 

geneem te word om te bepaal of daar 'n redelike behoefte aan 

onderhoud bestaan. Sou die langslewende gade selfonderhoudend 

kon wees deur te gaan werk, bestaan daar ook geen behoefte aan 

onderhoud nie. 

Die posisie van die neskeide nade 

Die posisie van die langslewende gade kry in terme van die bepalings 

van die Wet nuwe dimensies as dit vergelyk word met die posisie van 

die geskeide gade by afsterwe van die onderhoudspligtige. 'n Geskeide 

gade se eis teen die boedel van die onderhoudspligtige is tipies 

gebaseer op 'n hofbevel ingevolge waarvan onderhoud betaalbaar is. 

Voor die Wet was die geskeide eggenoot beter versorg by afsterwe 

van die voormalige eggenoot as die langslewende eggenoot deurdat 

die geskeide eggenoot, waar 'n hofbevel tot die betaling van 

onderhoud bestaan het, 'n eis teen die boedel van die oorlede gewese 

eggenoot kon instel, terwyl die langslewende eggenoot nie so 'n eis 

teen die boedel kon instel nie. Hierdie posisie is wyd gekritiseer.g6 

95 Stander (vn 2) 2 1. 
96 Hahlo The South African Law of Husband and W$e 37 1 .  



'n Langslewende gade se eis word baseer op die bestaan van 'n 

huweliksverhouding en nie soos by die geskeide gade se eis, op 'n 

hofbevel nie. 

In die geval waar die partye geskei is en een sterf, het die 

gemeenregtelike verpligting tot betaling van onderhoud by die afsterwe 

van die onderhoudspligtige gestaak en nie op sy boedel oorgegaan 

nie.97 Die Wet verwys bloot na die langslewende gade in die huwelik 

wat beeindig is deur die dood. 'n Geskeide gade se eis word dus 

uitgesluit onder die Wet en sodanige eis sal met verwysing na die 

betrokke hofbevel ingevolge die Wet op ~gskeiding'~ hanteer word. 

By egskeiding neem die howe die lewenstandaard van die partye in ag 

wanneer 'n bevel tot die betaling van onderhoud gegee word." Die 

vertrekpunt dat onderhoud 'n persoon in staat moet stel om in haar 

redelike onderhoudsbehoeftes te voorsien word egter ondergeskik 

gestel aan die beginsel dat die onderhoudspligtige in staat moet wees 

om onderhoud op daardie skaal te kan betaa1.Io0 Dit is uitsonderlik dat 

partye daarin slaag om hul lewenstandaard na egskeiding te handhaaf 

as gevolg van die feit dat daar nou twee huishoudings is wat in stand 

gehou moet word. 

" VdV & J (vn 62) 690. 
'* Wet 70 van 1970. 
" Artikel7(2) van die Wet op Egskeiding 70 van 1979. 
'0° VdV & J (vn 62) 632. 



By die maak van 'n onderhoudsbevel by egskeiding sal daar altyd 

gekyk word na wat redelik onder die omstandighede is.''' 

Dieselfde benadering as hierbo uiteengesit sal geld waar een van die 

partye tot sterwe gekom het. As die langslewende voormalige gade 

haar lewenstandaard kan handhaaf of selfversorgend is, is dit 

aanduidend daarvan dat daar nie 'n behoefte aan onderhoud bestaan 

nie. In gevalle soos hierdie kan daar dus geen sprake van 'n eis in 

terme van die Wet bestaan nie. 

In die geval waar 'n gade ingevolge 'n egskeidingsbevel op onderhoud 

geregtig is, verval sylhaar reg op onderhoud nie by die dood van 

sylhaar gade nie, tensy die partye anders in hul skikkingsooreenkoms 

ooreengekom het.lo2 Waar daar 'n egskeidingsbevel bestaan tot die 

betaling van onderhoud wat volg na 'n bestrede aksie, sonder dat daar 

sodanige ooreenkoms tussen die partye bereik was, sal die betaling 

van onderhoud staak by afsterwe van die onderhoudspligtige met die 

gevolg dat sy boedel nie 'n onderhoudseis van die geskeide eggenote 

kan of hoef te akkomodeer nie.lo3 

lo '  Swart v Swart 1980 4 SA 368 (0); Kroon v Kroon 1986 4 SA 616 (OK); Grasso v Grasso 1987 1 
SA 48 (C); Pommerel v Pommerel 1990 1 SA 998 (E); Robinson el a1 (vn 23) 179. In die Grasso-saak 
is beslis dat dit nie redelik is om van 'n vrou wat nie voor die egskeiding gewerk het nie te verwag om 
na die egskeiding 'n werk te kry om haarself te onderhou waar die beste belange van haar kinders 
vereis dat sy by die huis bly nie. In die onlangse saak van Senior v Senior, is die beslissing in die 
Glazer-saak nagevolg. Daar sal telkens na die omstandighede gekyk word omin e k e  geval die 
redelikheid te bepaal. 
lo' Hodges v Coubrough 199 1 3 SA 58 (D); Visser en Potgieter Family law cases and materials 375. 
lo' Hodges v Coubrough 1991 3 SA 58 (D); VdV & J (vn 62) 694. 



Waar daar egter 'n ooreenkoms bestaan wat in 'n hofbevel beliggaam 

is, blyk dit dat die onderhoudsplig nie by afsterwe van die 

onderhoudspligtige beeindig word nie, maar op die boedel oorgaan en 

dat die geskeide gade onder sodanige omstandighede dus 'n eis vir 

toekomstige onderhoud teen die boedel van die onderhoudspligtige 

kan instel.lo4 Dit verskil van 'n eis van 'n langslewende gade in die sin 

dat laasgnoemde eis op 'n huweliksverhouding en nie 'n hofbevel 

gebaseer is nie. 

Die Wet verwys bloot na die langslewende gade in 'n huwelik wat deur 

die dood beeindig is. Hoewel die Wet dus die posisie van die 

langslewende gade aansienlik verbeter het, blyk dit dat die geskeide 

gade steeds in 'n beter posisie is sover dit die instel van 'n 

onderhoudseis teen die boedel van die oorledene betref omdat daar in 

terme van die Wet na die redelike onderhoudsbehoeftes van die 

langslewende gade gekyk word terwyl daar in die geval van 'n 

geskeide eggenoot bloot na 'n bestaande onderhoudsbevel gekyk 

word.'05 

Ofskoon dit nie binne die fokus van hierdie werk val nie, behoort 

daarvan kennis geneem te word dat die posisie moontlike 

konstitusionele diskripansie inhou.lo6 

104 Robinson et al (vn 23) 77 .  
' 0 5  Stander (vn 2) 13. 
'06 Harksen v Lane 1998 1 SA 300 (CC). 



As iemand beweer dat daar op sylhaar reg tot gelykheid of gelyke 

beskerming inbreuk gemaak word, moet daar bepaal word of daar 

differensiasie tussen die posisie van die geskeide gade en die van die 

langslewende gade is ('n persoon of kategorie van persone). lndien 

wel, word daar inbreuk gemaak, tensy 'n rasionele verband tussen die 

differensiasie en 'n geldige doelwit van die wetgewer bewys kan word. 

(As sodanige rasionele verband bewys word, is die differensiasie 

geregverdig en is daar geen inbreukmaking in terme van artikel 9(1) 

nie.) '07 Die volgende stap is om te bepaal of daar onbilllike 

diskriminasie in terme van artikel 9(3)lo8 van die Grondwet is. Om dit 

vas te stel moet daar gekyk word of die differensiasie tot diskriminasie 

lei, en indien wel, of die diskriminasie onbillik is. As dit die geval is, 

moet daar vasgestel word of daar moontlike grondige redes vir die 

diskriminasie bestaan, (in terme van artikel 36)''' by gebreke waarvan 

daar onbillik teen 'n langslewende gade op grond van haar 

huwelikstatus gediskrimineer word. 

Daar word aan die hand gedoen dat die teenstrydige wyses van 

hantering van die eise van langslewende en geskeide gades van 'n 

oorlede gade moontlik nie die konstitusionele toets soos hierbo 

107 Artikel9(1) van die Grondwet bepaal dat elkeen gelyk voor die reg is en op gelyke beskerming en 
voordeel van die reg geregtig is. 
108 Hierdie artikel bepaal dat die staat nie regstreeks of onregstreeks teen iemand mag diskrimineer op 
een of meer van die volgende gronde nie nl. ras, geslagtelikheid, geslag, swangerskap, huwelikstaat, 
etniese of sosiale herkoms, kleur, seksuele georienteerdheid, ouderdom, gestremdheid, godsdiens, 

ewete, oortuiging, kultuur, taal en geboorte. 
Artikel36 bepaal dat die regte in die Handves van Regte slegs kragtens 'n algemene geldende 

regsvoorskrif beperk kan word in die mate waarin die beperking redelik en regverdigbaar is in 'n oop 
en demokratiese samelewinggebaseer op menswaardigheid, gelykheid en vryheid met inagnemingvan 
alle tersaaklike faktore, met inbegrip van - a) die aard van die reg; b) die belangrikheid en die doe1 van 



uiteengesit sal slaag nie. Uit hoofde van artikel 9 van die Grondwet, 

wat gelykheid aan alle persone waarborg, moet die langslewende gade 

se reg tot gelykheid beskerm te word. Die howe moet die gemenereg 

ontwikkel in die mate waarin wetgewing nie aan daardie reg gevolg gee 

nie.lqO By die ontwikkeling van die gemenereg moet elke hof, uit hoofde 

van artikel 39 van die Handves van Regte, die gees, strekking en 

oogmerke van die Handves bevorder. lndien die diskriminasie egter 

billik is, moet die regte waarop inbreuk gemaak word, beperk word in 

die mate waarin die beperking redelik en regverdigbaar is in 'n oop en 

demokratiese samelewing gebaseer op menswaardigheid, gelykheid 

en vryheid, met inagneming van alle tersaaklike faktore."' 

Die posisie van die langslewende sade 

Die duur van die huwelik behoort 'n rol te speel by die beantwoording 

van die vraag of 'n langslewende gade op onderhoud geregtig sal 

wees. In die geval van 'n langdurige huwelik en waar die langslewende 

gade 'n aansienlike bydrae tot die boedelgroei van die eerssterwende 

gelewer het, behoort die lewenstandaard van die partye 'n rol te speel 

by bepaling van die eis van die langslewende gade soos dit die geval 

van bepaling van 'n onderhoudseis by egskeiding is. Die feit dat die 

Wet verwys na die redelike onderhoudsbehoeftes van die 

langslewende gade, bring mee dat daar 'n demper geplaas word op die 

die beperking; c) die aard en omvang van die beperking; d) die verband tussen die beperking en die 
doe1 daarvan; en e) 'n minder beperkende wyse om die doe1 te beriek. 
l l o  Artikel 8 van Wet 108 van 1996. 
I I I Artikel 36 van Wet 108 van 1996. Die tersaaklike faktore sluit in: die aard van die reg; die 
belangrikheid van die doe1 van die beperking; die aard en omvang van die beperking; die verband 
tuseen die beperking en die doe1 daarvan; en 'n mindere beperkende wyse om die doe1 te bereik. 



rol wat die lewenstandaard tydens die huwelik speel by die bepaling 

van 'n eis van die langslewende gade."2 

Billikheid en redelikheid noop dat in die geval van 'n kortstondige 

huwelik die langslewende gade nie uit hoofde van hierdie Wet 'n 

onbesorgde lewe tegemoet behoort te gaan in die wete dat haar 

onderhoudsbehoeftes, danksy haar huwelik, lewenslank gedek is 

nie.l13 

Die omvang van die onderhoudsplig word deur die 

onderhoudsbehoefte bepaal. Die duur van die huwelik mag we1 

bepalend vir die behoefte van 'n langslewende gade wees. 

'n Eis in terme van die Wet gaan oor redelike onderhoud. 

Billikheidsoorwegings vereis dat die langslewende gade nie 'n las op 

die samelewing word nie.'14 Die Wet is daarom juis van toepassing op 

daardie gevalle waar die langslewende gade onderhousbehoeftig 

nagelaat is. Dit sou derhalwe onaanvaarbaar wees dat 'n party wat 

geen onderhoud benodig nie 'n onderhoudseis kon instel.li5 Dit spreek 

egter vanself dat die vereiste van redelikheid steeds voor oe gehou sal 

word. 

112 Stander (vn 2) 26. 
'I3 Sonnekus 1990 TSAR 509 (vn 1). 
114 Regskommissie - Hersiening van die Erfieg (vn 6 )  32. 
] I 5  Regskommissie - Hersiening van die Erjireg (vn 6) 32. 



Naas die uitdruklike faktore maak die Wet ook daarvoor voorsiening 

dat die eksekuteur "enige ander faktor wat in ag geneem behoort te 

word"l16 oorweeg. Moontlike erkenning van "morele faktore" word egter 

nie eenstemmig hanteer nie. Dit mag wees dat die testateur uitdruklik 

in sy testament meld dat hy sy gade onterf weens haar jarelange 

ontrou en owerspel. In so geval behoort die feit as 'n faktor in 

aanmerking geneem te word om te bepaal of daar ruimte is vir die 

erkenning van 'n onderhoud~aans~raak.~'~ 

Uit die bepalings van artikel 3 van die Wet blyk dit dus dat die faktore 

wat daarin genoem word slegs voorbeelde van faktore is wat in ag 

geneem kan word benewens ander faktore wat ook 'n rol kan speel. 

By die instel van die eis deur 'n langslewende gade, moet so 'n eis 

soos enige eis van ander skuldeisers gestaaf word en 'n uiteensetting 

bevat van hoe die eis saamgestel is. Die bepalings van artikel 35(7) - 

(10) van die ~oede lwet "~  sal toepassing vind ten opsigte van so eis. 

Die Wet is geensins voorskriftelik oor die wyse en samestelling van die 

eis by die instel daarvan teen die boedel van die vooroorlede gade nie. 

Uit die bepalings van die Wet blyk dit dat daar geen voorskrifte bestaan 

met betrekking tot die metode of formule van berekening van die eis 

van die langslewende gade nie. 

1 I6 Artikel3 van Wet 27 van 1990. 
'I7 Sonnekus 1990 TSAR 51 1 (vn 1). 
1 I8 Wet 66 van 1965. 



Daar moet gewaak word teen die langslewende gade wat ontevrede 

met die eersstetwende se testament is en dan die onderhoudseis 

aanwend om die bepalings van die testament te omseil. 

Vanuit 'n boedelbeplanningsperspektief blyk daar ook voordelige 

aanwending vir sodanige eise te wees. In gevalle waar so 'n eis 

aanvaar word, sou dit die boedel van die eersstetwende verminder wat 

meteen boedelbelasting kan verminder.'lg 

Daar word aan die hand gedoen dat boedelbeplanners testateurs sal 

aanmoedig om by wyse van trusts aan die onderhoudsbehoeftes van 

langslewendes te voorsien. Daar kan langs hierdie weg uitvoering 

gegee word aan boedelbeplanningsoogmerke wat in 'n testament 

beliggaam behoort te word wat juis meebring dat daar nie op die 

beginsel van testeervryheid inbreuk gemaak word nie. 

Die ander kant van die munt is egter dat omstandighede kan meebring 

dat die inkomste van 'n trust nie voldoende sal wees vir 'n 

langslewende gade om van te leef nie en dat kapitaal ten dele of ten 

volle aangewend moet word om in die onderhoudsbehoeftes van die 

langslewende gade te voorsien. Dit veroorsaak weer afwykings van die 

bepalings van die testament en dus inbreukmaking op die 

testeervryheid van die testateur. Hoewel die oprigting van die trust nie 

in alle gevalle die oplossing sal wees nie, veral weens die omvang van 

'I9 stander (vn 2) 34. 



die boedel en die aard van die bates, behoort die oprigting van die trust 

die mees bevredigende oplossing daar te stel en behoort daar in die 

meerderheid van gevalle waar 'n eis in terme van die Wet ter sprake is, 

ernstige oorweging geskenk te word aan die oprigting van 'n trust.I2O 

Omdat trusts buigsaam is, kan 'n trustakte bepaal dat die bedrae wat 

aan die langslewende gade betaalbaar is, aangepas word soos daardie 

gade se onderhoudsbehoeftes verander. Ten einde in die redelike 

onderhoudsbehoeftes van die langslewende gade te voorsien, kan ook 

gebruik gemaak word van 'n vruggebruik of reg van bewoning. 

Sonnekus huldig die mening I2l dat die behoeftigheid van die 

langslewende gade nie die enigste toets is nie. Die werklike behoefte 

van die langslewende gade is waarskynlik nie soseer 'n 

onderhoudsbehoefte in die sin van lewensmiddele nie, maar eerder 'n 

behoefte aan geborge onderdak. 

Die oplossing moet dan ook nie alleenlik gesoek word in die verlening 

van 'n aanspraak op 'n bedrag geld uit die boedel aan die 

langslewende gade nie, maar daar moet eerder gesoek word na 'n 

oplossing van haar behuisingsbehoeftes sonder wesenlike benadeling 

van die gevestigde belange van erfgename en ook die uiteindelike 

eienaar van die woning. 

Stander (vn 2) 35. 
Sonnekus 1990 TSAR 499 (vn 1). 



Die vruggebruiksoplossing is aantreklik want dit beteken dat hoogstens 

in die versorgingsbehoefte van die behoeftige langslewende gade 

tydens haar lewe voorsien hoef te word, maar dat die kapitaal van die 

uiteindelike bevoordeeldes nie aangetas word nie. Soos met ander 

voorwaardes waaraan 'n vruggebruik onderhewig gestel word, kan ook 

uitdruklik daarvoor voorsiening gemaak word dat die 

vruggebruiksaanspraak outomaties verval met die verval van die 

behoeftigheid, hertroue of aangaan van 'n saamb~~verhoud in~ . '~~  

122 Sonnekus 1990 TSAR 500 (vn 1). 



Die Wet skep 'n definitiewe raamwerk waarbinne die werklike behoefte 

van 'n langslewende gade aan versorging na ontbinding van die huwelik 

deur die dood van die eerssterwende gade ondervang kan word. Die sterk 

klem wat deur die gemenereg op die beginsel van testeervryheid geplaas 

word, word op sy beurt op 'n regverdigbare wyse deur die Wet beperk. 

Vanwee die wye diskresie wat deur die Wet aan eksekuteurs verleen word 

met die erkenning en hantering van die aansprake van langslewende 

gades, sal dit grootliks van die eenvormige en duidelike leiding deur die 

Meesters van die Hoe hof afhang of hierdie reeling met die minste 

moontlike inbreukmaking op die laaste wilsuiting van testateurs toegepas 

sal word. Slegs indien dit in die praktyk blyk dat die toepassing van die 

Wet met diskresie, maar onder effektiewe toesig van die Meester geskied, 

sal die bedeling aanvaarbaar wees sodat boedelbeplanners nie in die 

versoeking sal kom om onduikingsmeganismes te bedink nie.lZ3 

Die wetgewer het in die vorm van die Wet vir die behoeftige langslewende 

gade voorsiening gemaak en die leemte wat daar in ons reg hieroor 

bestaan het is uit die weg geruim. Die posisie van geskeide langslewende 

gades verskil van die van langslewende gades in die opsig dat 

eersgenoemde se eis om onderhoud uit die bestorwe boedel op die 

betrokke hofbevel sal rus en in laasgenoemde geval word die eis op die 

Sonnekus 1990 TSAR 513 (vn 1). 



bestaan van 'n huweliksverhouding gebaseer. Die grondwetlikheid van die 

verskillende wyses van hantering van hierdie eise behoort die ernstige 

aandag van die howe te geniet.'24 

Weens die gunstiger posisie van die geskeide eggenote is dit raadsaam 

vir praktisyns om in gevalle van egskeiding pertinent ooreen te kom dat die 

onderhoud sal staak by die hertroue of afsterwe van of die 

onderhoudspligtige, of onderhoudsgeregtige, welke eerste mag plaasvind. 

Laasgenoemde sal meebring dat daar meer sekerheid bestaan vir die 

testamentopsteller sowel as die boedelbeplanner, aangesien dit 

onsekerhede wat geantisipeer moet word verminder. Dit kan ook die 

beredderingsproses vergemaklik deurdat dit later moontlike aksies na 

afsterwe van die onderhoudspligtige verhoed. 

Beide die testamentopsteller en die boedelbeplanner sal die posisie van 

die langslewende gade in gedagte moet hou en sal moet toesien dat daar 

voldoende voorsiening vir haar behoeftes gemaak word ten einde te 

voorkom dat laasgenoemde die bepalings van die testament of selfs die 

hele boedelplan in gedrang bring. 

124 Sien die bespreking op bladsy 30 hierbo. 
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