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Die Wes-Kaapse Provinsiale Departement van Menslike 

Nedersettings lewer menslike nedersettings volgens die bepalings 

van die Nasionale Behuisingskode, met ’n strategie wat op die 

unieke visie van die Provinsie gerig is.

Ten einde die visie ’n realiteit te maak, het die Departement ’n 

praktiese missie wat op ’n stel kernwaardes gebaseer is. Die eerste 

paar bladsye van hierdie boekie beklemtoon die Departement 

se visie, missie en waardes, tesame met die huidige politieke en 

administratiewe leierskap.

Om seker te maak dat die Departement volgens sy mandaat dienste 

lewer, het die Departement ’n organisasiestruktuur bestaande 

uit ’n Ministerie, Kantoor van die Hoof van die Departement, drie 

Hoofdirektorate en veertien Direktorate, elk met ’n bepaalde stel 

verantwoordelikhede wat in hierdie dokument uiteengesit word.

Die Departement lewer dienste aan die publiek deur middel van 

sestien behuisingsprogramme, en ’n oorsig van elke program, 

tesame met die kriteria vir kwalifisering vir begunstigdes van elke 

program, word verskaf. Hierbenewens is die Departement ook 

verantwoordelik vir toesig oor die Huurbehuisingstribunaal, wat 

gratis advies oor huuraangeleenthede aan eienaars en huurders gee. 

Die volgende dokument is dus bedoel om ’n inleiding en oorsig 

van die funksionering van die Departement, asook die dienste van 

die Departement, te gee en dit kan gebruik word deur verkose 

amptenare, belanghebbers, gemeenskappe, werknemers en ander 

lede van die publiek wat belang het by die besigheid van menslike 

nedersettings.

INLEIDING
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Ek wil graag die kiesers van die Wes-Kaap bedank omdat hulle ons ’n geleentheid 

gegee het om met die goeie werk waarmee ons in 2009 begin het voort te 

gaan ten spyte van die talle uitdagings waarvoor ons te staan kom. Ek is baie 

dankbaar dat ek ’n tweede geleentheid, ’n tweede kans, kry. Dit is ’n mandaat 

wat my nederig laat voel en ek neem die verwagtinge wat daarmee gepaard 

gaan nie ligtelik op nie.

Gedurende my eerste termyn het ek strategiese doelwitte uiteengesit wat deur 

die Departement nagestreef moet word, en selfs al het ons ’n stewige grondslag 

gelê, moet daar nog baie gedoen word om hierdie doelwitte te bereik. Die lesse 

wat uit die eerste termyn geleer is, het my goed toegerus om te verseker dat ons 

dit wat van ons verwag word, kan lewer.

Nadat ons mandaat hernieu is, het ons dadelik die wiele aan die rol gesit deur 

realistiese doelwitte en doelstellings vir die kort, medium en lang termyn te stel. 

As die Provinsiale Regering het ons besluit om ons strategiese doelwitte van elf 

na vyf te verminder. 

Die Departement van Menslike Nedersettings, saam met die Departemente van 

Vervoer en Openbare Werke, Omgewingsake & Ontwikkelingsbeplanning en 

Samewerkende Regering, is deel van Strategiese Doelwit nr. 4, naamlik om ’n 

veerkragtige, volhoubare en inklusiewe leefomgewing van hoë gehalte moontlik 

te maak. Dit is gedoen om die konsep van geïntegreerde en volhoubare menslike 

nedersettings ’n werklikheid te maak om sodoende voort te gaan met die 

benadering van dwarsleggende bestuur.

In die lig van die Nasionale Ontwikkelingsplan 2030 en Kaapse Visie 2040, en 

met die probleme van migrasie, massa-infrastruktuur en beperkte hulpbronne, 

het ons besluit om op drie areas te fokus ten einde die impak van die lewering 

van menslike nedersettings te maksimeer.

VOORWOORD DEUR DIE MINISTER
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Bonginkosi Madikizela
Minister vir Menslike Nedersettings

Provinsiale Regering van die Wes-Kaap

Dit is intern aan ons personeellede sowel as aan ons eksterne belanghebbers en 

vennote gekommunikeer.

Ek sien daarna uit om almal betrokke te kry, om al ons vennote en belanghebbendes 

te betrek om te begin om ’n werklike impak te maak om ons mense se lewens ten 

goede te verander. Ons doen ’n beroep op almal wat betrokke is om ons hand te 

neem, want as ’n regering alleen kan ons nie in staat wees om sukses te behaal 

met hierdie reuse-taak nie.

 

Met hierdie doel voor oë sal ons die volgende doen:

1. Skuif meer hulpbronne in die rigting van die opgradering van 

informele nedersettings ten einde basiese dienste aan al ons 

burgers te lewer.

2. Versterk ons vennootskap met die privaat sektor om 

bekostigbare huise te verseker en te vermeerder vir mense wat 

meer as die drumpel vir die gratis subsidie verdien.

3. Gee meer aandag aan die toekenning van gratis gesubsidieerde 

staatshuise om die mees kwesbare begunstigdes te prioritiseer.

Dankie.
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Die Wes-Kaapse Departement van Menslike Nedersettings ondersteun die 

Nasionale Ontwikkelingsplan, provinsiale ontwikkelingstrategieë en -doelwitte, 

en in die besonder Strategiese Doelwit 4 om veerkragtige, volhoubare en 

inklusiewe leefomgewings van hoë gehalte moontlik te maak.

Die Departement het sy eie provinsiale teikens gestel, as sy bydrae tot die 

Nasionale Teikens vir Nasionale Menslike Nedersettings, en beoog om in die 

2014/2019-termyn die volgende te bereik:

 Verskaf 66 000 BNG eenhede (gratis eenhede);

 Verskaf 11 000 GAP behuisingseenhede;

 Gradeer 550 huureenhede van die Departement op en brei dit uit;

 Vervreem 200 huureenhede aan begunstigdes wat kwalifiseer;

 Verskaf 5 500 UMBP behuisingsgeleenthede per jaar; en 

  Versnel die voorsiening van opgradering van informele nedersettings met 

basiese dienste wat die hooffokusarea sal wees. 

  Wis die agterstand ten opsigte van transportaktes uit en dra alle 

transportaktes van voor en na 1994 oor ten einde sekerheid van 

eienaarskap te verbeter;

  Versterk en institusionaliseer vennootskappe met die burgerlike 

samelewing, privaat sektor, semistaatsinstellings en ander regeringsfere. 

Die Departement het sewe katalitiese projekte geïdentifiseer wat hulle beoog 

om in hierdie regeringstermyn in samewerking met die Nasionale Departement, 

plaaslike owerhede wat daardeur geraak word en ander provinsiale departemente 

in aksie te stel te einde die impak op gebiede en begunstigdes wat geraak word, 

te maksimeer.

Die sewe katalitiese projekte:

VOORWOORD DEUR DIE HOOF VAN 
DIE DEPARTEMENT
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Thando Mguli
Hoof van die Departement van Menslike Nedersettings

Provinsiale Regering van die Wes-Kaap

In die proses van die lewering van hierdie infrastruktuur en die lewering van 

ondersteuning aan munisipaliteite, stel die Departement dit in die vooruitsig dat 

die Nasionale en Provinsiale Regering se sosio-ekonomiese doelwitte bereik word, 

met klem op:

  Werkskepping en die voorsiening van werksgeleenthede op 

konstruksieterreine en weg van terreine af, en om gebruik te maak van 

plaaslik vervaardigde Suid-Afrikaanse produkte, verkieslik produkte wat in 

die Wes-Kaap vervaardig is.

  Ekonomiese Bemagtiging, waar plaaslike klein en medium ondernemings 

aangemoedig sal word om aan alle aktiwiteite van die Departement deel 

te neem as kontrakteurs en diensverskaffers, met insluiting van jeugdiges, 

vroue en voorheen benadeelde persone.

  Energiedoeltreffendheid, waar die gebruik van alternatiewe tegnologie, wat 

deur owerhede binne die huisboubedryf gesertifiseer is, bevorder word.

Die Departement beoog om te verseker dat al sy lewerings- en maatskaplike vennote 

betrek word en ingelig word oor alle vordering en uitdagings wat ondervind word 

in die bereiking van sy doelwitte. Die Departement nooi alle betrokke vennote en 

belanghebbers uit om nou saam met ons te werk om ons doelwitte te bereik. 

Katalitiese Projekte Gebied Getal eenhede

Trans Hex Worcester 7 300

Vlakkeland, Dal Jasofat Paarl 5 081

Thembalethu, Syferfontein, Wildernishoogte George 15 000

Vredebes, Bella Vista Ceres 2 550

N2 Fase 2* Kaapstad 29 500

De Novo Stellenbosh 2 300

Vredenburg Stedelike Vernuwing Saldanha 1 142

*  N2 Fase 2: Insluitend die projekte Kanana, Barcelona, Gxa Gxa, Europa, Vukuzenzela, geleë tussen 
Gugulethu en Nyanga, met inbegrip van mense wat in agterplase woon in daardie gebiede, en 
Kosovo in Phillippi.

Dankie
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Die ontwikkeling van geïntegreerde en volhoubare menslike nedersettings, 
met toegang tot maatskaplike en ekonomiese geleenthede vir al die 
burgers van die Provinsie.

Die missie vir  die Departement van Menslike Nedersettings is:

• Om doeltreffende agente vir verandering te wees in die kapasitering en 
ondersteuning van munisipaliteite om behuisingsgeleenthede optimaal te 
lewer;

• Om geïntegreerde en volhoubare menslike nedersettings te bevorder, te 
fasiliteer en te ontwikkel; en

• Om lewering deur middel van gesonde administrasie en die betrokkenheid 
van alle regeringsfere en maatskaplike vennote te fasiliteer.

Die Departement van Menslike Nedersettings se waardes word in lyn 
gebring met die beginsels van Batho Pele, sowel as met die waardes van 
die Wes-Kaapse Regering, en is verbind tot die volgende waardes:

•	 Bevoegdheid;
•	 Rekenpligtigheid;
•	 Integriteit;

•	 Reaksie;	en
•	 Omgee.

Visie

Missie

Waardes

Strategiese 

Doelwitte

STRATEGIESE OORSIG

Die Departement van Menslike Nedersettings het die volgende doelwitte 
gestel wat op strategiese uitkomste gerig is:

Strategiese Doelwit 1:   Versnel die verskaffing van behuisingsgeleenthede, 
met insluiting van die prioritisering van gedienste 
persele;

Strategiese Doelwit 2:   Kweek ’n gevoel van eienaarskap, regte en 
verantwoordelikhede onder begunstigdes van 
behuising, huurders en eienaars;

Strategiese Doelwit 3:   Verskaf meer regverdige toekenning van behuising;

Strategiese Doelwit 4:   Maak optimaal gebruik van hulpbronne en 
vennootskappe;

Strategiese Doelwit 5:   Stel ’n  ekoördineerde benadering tot die 
beplanning van menslike nedersettings deur 
middel van doeltreffende Geïntegreerde 
Ontwikkelingsbeplanning in; en 

Strategiese Doelwit 6:   Fasiliteer lewering deur middel van gesonde 
administrasie
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DEPARTMENTAL ORGANOGRAM
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Om geïntegreerde 
menslikenedersettingsbeplanning en 
-ontwikkeling te bevorder.

HOOF VAN DIE DEPARTEMENT

• Bestuur operasionele en strategiese kantoorsteun

• Bestuur die Korrespondensienaaf van die Departement

• Finansiële Bestuur

• Menslike Hulpbronbestuur

 
DIREKTORAAT:  KOMMUNIKASIE EN  

BELANGHEBBENDEBETREKKINGE

• Lewer kommunikasiediens aan die Departement

• Optimeer verhoudinge met diegene wat belang het by menslike nedersettings

• Lewer steundiens aan die Huurbehuisingstribunaal

• Lewer professionele kliënteverhoudinge aan die publiek

 
HOOFDIREKTORAAT:  MENSLIKENEDERSETTINGS- 

BEPLANNING

• Doen navorsing, ontwikkel beleide en gee advies ter ondersteuning van 

volhoubare menslike nedersettings 

• Gee leiding vir geïntegreerde menslikenedersettingsbeplanning

• Bestuur, vervreemding, instandhouding en vrystelling van 

menslikenedersettingsbates

• Fasiliteer GAP en die lewering van huurbehuising

 
DIREKTORAAT: BELEID EN NAVORSING

• Doen navorsing oor die vraag na behuising.

• Verskaf regulerende raamwerk vir behuising, stel beleidsriglyne op. 

FUNKSIES VAN DIE DEPARTEMENT
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DIREKTORAAT: BEPLANNING

• Verskaf leiding vir langtermynbeplanning en instaatstelling/

ondersteuningsinstrumente vir die ontwikkeling van menslike nedersettings

• Transformeer beplanningspatrone van Apartheid en herstruktureer 

nedersettings deur die hersiening van die Munisipale Raamwerke vir 

Ruimtelike Ontwikkeling en deur vyfjaarplanne vir menslike nedersettings 

op munisipale vlak te ondersteun

• Verskaf ruimtelike inligting van besluitneming oor die ontwikkeling van 

menslike nedersettings

• Bestuur die behuisingsdebiteure van die Departement

 
DIREKTORAAT: GROND- EN BATEBESTUUR

• Fasiliteer die uitreiking van transportaktes 

• Bestuur en fasiliteer die vestiging, ontwikkeling en vervreemding van 

eiendomme/grond

• Bestuur die administrasie van die Wet op Landelike Gebiede en lewer 

ondersteuning na restitusie en nedersettingbeheer

• Bestuur en werk die register van vaste eiendomme van die Departement by 

en bestuur die implementering van Regeringwye Bestuur van Vaste Bates 

(RBVB)

 
DIREKTORAAT: BEKOSTIGBARE BEHUISING

• Bevorder en implementeer bekostigbare behuising

• Bevorder en implementeer volhoubare inisiatiewe vir huurbehuising

 
HOOFDIREKTORAAT:  MENSLIKENEDERSETTINGS- 

IMPLEMENTERING

• Bestuur die Behuisings- en Menslikenedersettingsontwikkelingstoekenning 

(BMNOT)

• Administreer behuisingsprojekte en subsidies

• Bestuur die Uitgebreide Menslike Behuisingsproses (UMBP)
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DIREKTORAAT:  TOEKENNINGS EN MUNISIPALE  
PRESTASIEBESTUUR

• Assesseer algemene behuisingsleweringsprestasie van munisipaliteite

• Moniteer behuisingsuitgawes en administreer behuisingsprojekeise

 
DIREKTORAAT:  MENSLIKENEDERSETTINGSPROJEK- 

ADMINISTRASIE

• Bestuur provinsiale behuisingsprojekadministrasie en goedkeurings

• Administreer provinsiale behuisingsubsidies

• Bevorder en bestuur ekonomiese bemagtiging van gemeenskappe en 

opkomende kontrakteurs van behuisingsbates

 
DIREKTORAAT:  PROFESSIONELE EN  

PROJEKBESTUURSDIENSTE

• Lewer ’n bou-inspeksieondersteuningsdiens

• Lewer ’n ingenieurs- en projekbestuursondersteuningsdiens

• Lewer ’n argiteksontwerp- en tegniese steundiens ten opsigte van 

behuising en projekte wat met bouwerk verband hou

• Koördineer en fasiliteer die opgradering van nedersettings in terme van 

noodbehuising en behuisingsteun tydens rampe

 
DIREKTORAAT:  UITGEBREIDE MENSLIKEBEHUISINGS- 

PROSES (UMBP)

• Bestuur ondersteuning van UMBP-projekte

• Moniteer die bates wat deur middel van vestigingstoekenningsbefondsing 

bekom is

• Moniteer die fasilitering en instelling van toekennings

• Lewer ’n tegniesesteundiens aan PHP-projekte

• Verifieer eise en betalings

• Berei voorleggings voor

• Koördineer die opstel van maatskaplike kontrakte

• Koördineer die Departement se betrokkenheid by munisipaliteite en lewer 

behuisingsontwikkelingsteun- en moniteringsdienste met ’n  streeksfokus
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DIREKTORAAT: STREEK- MENSLIKENEDERSETTINGSTEUN

• Koördineer die Departement se betrokkenheid by munisipaliteite en lewer 

menslikenedersettingsontwikkelingsteun- en moniteringsdienste met ’n 

streeksfokus. 

 
HOOFDIREKTORAAT: BESTUURSTEUNDIENSTE

• Lewer ’n doeltreffende en doelmatige Departementele 

finansiëlebestuursdiens

• Lewer strategiese steun en ontwikkel en hou ’n omvattende montering-, 

evaluering- en inligtingstelsel in stand

• Lewer ’n algemene administratiewe steundiens aan die Departement

• Verseker die lewering van inligting- en kommunikasietegnologie 

(IKT), menslike kapitaal, korporatiewe versekering, regs- en 

kommunikasiesteundienste aan die Departement deur die Korporatiewe 

Dienssentrum (KDS)

 
DIREKTORAAT: FINANSIËLE BESTUUR

• Verseker doeltreffende begrotingsadministrasie in die Departement

• Bestuur doeltreffende Departementele boekhoudienste

• Verseker stelsels vir interne kontrole

• Bestuur alle verkryging, voorsieningsaangeleenthede en Departementele 

batebestuur

 
DIREKTORAAT: STRATEGIESE BESTUURSTEUN

• Lewer Departementele strategiese bestuursteunfunksie

• Moniteer en evalueer die Departement se prestasie

• Vestig omvattende inligtingsbestuurstelsel vir die Departement en hou dit 

in stand



13 Wes-Kaapse Provinsiale Departement van Menslike Nedersettings

PROGRAMME SUB-PROGRAMME

1. Administrasie 1.1  Kantoor van die LUR

1.2  Korporatiewe Dienste

2.  Behuisingsbehoeftes, 
Navorsing en Beplanning

2.1  Administrasie

2.2  Beleid

2.3  Beplanning

2.4  Navorsing

3. Behuisingsontwikkeling 3.1  Administrasie

3.2  Finansiële Intervensies

3.3  Inkrementele Intervensies

3.4  Maatskaplike en Huurintervensie

3.5  Landelike Intervensie

4.  Behuisingsbate/
Eiendomsbestuur

4.1  Administrasie

4.2  Behuisings-eiendomsbestuur  

DEPARTEMENT SE 
PROGRAMSTRUKTUUR

PROGRAM 1: ADMINISTRASIE

Doel: Om algemene bestuur in die Departement te verskaf in ooreenstemming 

met alle toepaslike wette en beleide. Hierdie program bestaan uit twee 

subprogramme:

Kantoor van die LUR: Om voorsiening te maak vir die funksionering van die 

Kantoor van die LUR;

Korporatiewe Dienste: Om korporatiewe steun aan die Departement 

te verskaf en om beperkte voorsiening te maak vir instandhouding en 

akkommodasiebehoeftes; en

Strategiese Doelwitte: Om lewering te fasiliteer deur middel van gesonde 

administrasie.
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PROGRAM 2:  BEHUISINGSBEHOEFTES, NAVORSING EN 
BEPLANNING

Doel: Om behuisingslewering en -beplanning te fasiliteer en te onderneem. 

Hierdie program bestaan uit vier subprogramme, naamlik:      

Administrasie: Om administratiewe en/of dwarsleggende 

projekbestuursdienste te lewer;

Beleid: Om menslike nedersettingsbeleide en beleidsriglyne op te stel;

Beplanning: Om provinsiale multi-jaarbehuisingsontwikkelingsplanne en 

projekpyplyne te ontwikkel in samewerking met munisipaliteite; en

Navorsing: Om navorsing te doen oor volhoubare menslike nedersettings.

 

PROGRAM 3: BEHUISINGSONTWIKKELING

Doel: Om individuele subsidies en behuisingsgeleenthede, met insluiting van 

toegang tot basiese dienste, aan begunstigdes te verskaf in ooreenstemming met 

die Behuisingskode. Hierdie program bestaan uit vyf subprogramme, naamlik:

Administrasie: Om administratiewe steun te verskaf wat uit die billike aandeel 

befonds word;

Finansiële Intervensie: Om onmiddellike toegang tot behuisingsgoedere 

en dienste te verskaf en instaatstellende omgewings te skep en 

implementeringsteun te verskaf;

Inkrementele Intervensie: Om toegang tot behuisingsgeleenthede te fasiliteer 

deur middel van ’n proses wat in fases verdeel is;

Maatskaplike en Huurintervensie: Om toegang tot behuisingsgeleenthede te 

fasiliteer, stedelike herstrukturering en integrasie te ondersteun; en

Landelike Intervensie: Om toegang tot behuisingsgeleenthede in landelike 

gebiede te fasiliteer.

 
PROGRAM 4: GROND- EN BATEBESTUUR

Doel: Om geïntegreerde en volhoubare menslike nedersettings te beplan, te fasi-

liteer en te ontwikkel. Hierdie program bestaan uit twee subprogramme, naamlik:

Administrasie: Om administratiewe steun wat deur die billike aandeel befonds 

word, te verskaf; 

Behuisingseiendomsbestuur: Om voorsiening te maak vir die bestuur van 

behuisingseiendomme; met insluiting van die oordrag van eienaarskap en om 

grond te bekom vir bekostigbare behuising.
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HOE STEL ONS GROND VIR 
ONTWIKKELINGSDOELEINDES 
BESKIKBAAR?

Die vervreemding van grond via behuisingsontwikkelingsprojekte en 
grondverkryging vir menslike nedersettings in die Wes-Kaap

Verskillende maniere wat deur die Departement van Menslike Nedersettings 
gebruik word om grond te bekom om aan belanghebbendes te vervreem vir 
die doel van ontwikkeling:

 
Van Privaat Eienaar na die Regering

• Die Departement ontvang jaarliks R2 biljoen van die Nasionale Departement 

vir die doel van menslike nedersettings.

• Die Departement van Menslike Nedersettings werk saam met die 

Behuisingsontwikkelingsagentskap (BOA) om die grond in die provinsie 

wat in staatsbesit is en wat geskik is vir menslike nedersettings te 

identifiseer en om die vrystelling daarvan die verseker.

• Die Munisipaliteit is verantwoordelik vir onderhandelinge met die privaat 

grondbesitters indien hulle die beskikbare grond wil koop.

• Indien nodig, sal die Munisipaliteit by die Departement aansoek doen om 

sy behuisingstoekenning te gebruik om die geïdentifiseerde grond by ’n 

privaat eienaar te koop.

• Die Departement sal dan ondersoek instel om te bepaal of die grond geskik 

is vir die ontwikkeling wat verlang word.

• Indien daar aan al die vereistes voldoen word, sal die Departement die 

koop goedkeur en die fondse na die Munisipaliteit oordra. 

Van die Regering na die Munisipaliteit

• Eiendomme wat gratis van die Departement na Nasionale of Provinsiale 

departement of munisipaliteite oorgedra word, word aan hulle beskikbaar 

gestel vir die uitvoering van hulle kernfunksies.

• Die Behuisingsontwikkelingsagentskap (BOA) is ook daarmee belas om 

ander grond in die provinsie wat in staatsbesit is en wat geskik is vir die 

ontwikkeling van menslike nedersettings te identifiseer en vry te stel.
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Van die Regering na ’n Ontwikkelaar na Huiseienaar

• Grond kan op tender vir ontwikkeling beskikbaar gestel word.

• Die privaat maatskappy aan wie ’n bod toegeken word, tree op as die 

behuisingsontwikkelaar op grond wat deur die Departement besit word. 

Sodra die bod wat gewen het deur die Departement aanvaar is, word 

’n Grondbeskikbaarheidsooreenkoms (GBO) aangegaan en die grond 

word beskikbaar gestel vir ontwikkeling terwyl dit nog steeds aan die 

Departement behoort.

• Die behuisingsontwikkelaar is verantwoordelik om die projekbestuurder, 

kontrakteurs en diensverskaffers wat met die ontwikkeling van die dienste-

infrastruktuur en wooneenhede belas is op kontrak aan te stel. 

• Die Departement word vergoed vir die aanbodprys van die grond deur pro 

rata-betalings wat deur elke ontwikkelaar gemaak word. Die ontwikkelaar 

moet vir sy gedeelte van die grond betaal wanneer die ontwikkelde 

eiendomme aan die einde van die konstruksieproses na die ontwikkelaar 

oorgedra word.

• Hierdie proses stel die Departement in staat om beheer te behou oor die 

grond tot die finale produk aan die ontwikkelaar gelewer word.

• Die Departement onderteken dan die grondverkoopsooreenkoms vir die 

grond met die uiteindelike koper (d.w.s. huiseienaar).

• Kopers wat staatsubsidies nodig het, moet aan die kriteria voldoen om vir 

daardie subsidie in aanmerking te kom, soos uiteengesit in die Nasionale 

Behuisingskode.
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Die Nasionale Behuisingskode bepaal die onderliggende beleidsbeginsels, riglyne 

en norme en standaarde wat van toepassing is op die Regering se verskillende 

behuisingsbystandsprogramme wat sedert 1994 ingestel is. Die Departement 

is verantwoordelik vir die ontwikkeling van volhoubare geïntegreerde menslike 

nedersettings in die Wes-Kaap. Dit beteken dat ons belas is met die skep van 

menslike nedersettings wat die inwoners in staat stel om toegang te kry tot 

maatskaplike en ekonomiese geleenthede naby hulle blyplekke. Om dit te 

bereik, gebruik die Departement die volgende programme:

MENSLIKENEDERSETTINGS- 
PROGRAMME EN -SUBSIDIES
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1. FINANSIES-GEKOPPELDE INDIVIDUELE SUBSIDIEPROGRAM (FGISP)

Waaroor handel die Program?

Die Finansies-gekoppelde Individuele Subsidieprogram (FGISP) is ’n instrument 

wat kwalifiserende huishoudings bystaan deur ’n eenmalige afbetaling te 

verskaf aan diegene wat verbandfinansiering gekry het om vir die eerste keer ’n 

residensiële eiendom te bekom. FGISP teiken huishoudings met ’n inkomste tussen 

R3 501 en R15 000 en wat Suid-Afrikaanse burgers is. Geskikte begunstigdes sal 

kwalifiseer vir ’n subsidie tussen R20 000 en R87 000 vir eiendom wat deur ’n 

verband gefinansier word en met ’n koopprys van nie meer as R300 000 nie in 

die 2014-boekjaar.

Vir navrae: 
BRIAN DENTON

Direkteur: Projek- en Subsidie-administrasie

Tel: +27 21 483 4012

E-pos: brian.denton@westerncape.gov.za 

2. UITGEBREIDE MENSLIKEBEHUISINGSPROSES (UMBP)

Waaroor handel die Program?

Die UMBP is behuisingsondersteuningsprogram van die staat wat huishoudings 

bystaan wat graag hulle huise wil uitbrei deur aktief by te dra tot die bou van hul eie huise. 

Die proses stel begunstigdes in staat om ’n behuisingsondersteuningsorganisasie te 

vestig wat hulle van organisatoriese, tegniese en administratiewe hulp sal voorsien. 

Opleiding en leiding oor hoe om huise te bou, word ook verskaf. 

Wie	kwalifiseer	vir	die	UMBP?

Potensiële begunstigdes wat: 

• graag aan ’n gemeenskapsgedrewe behuisingsprojek wil deelneem;

• hulself as ’n groep kan organiseer en mobiliseer;

• reeds deel is van ’n georganiseerde groep of wat bereid is om deel te wees 

van daardie groep;

• deel is van ’n georganiseerde spaargroep.

Vir navrae:
ALExIS RAUTENBACH

Waarnemende Direkteur: Gemeenskapsgedrewe Behuisingsproses

Tel: +27 21 483 5430

E-pos: alexis.rautenbach@westerncape.gov.za
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3. GEÏNTEGREERDE RESIDENSIËLE ONTWIKKELINGSPROGRAM (GROP)

Waaroor handel die Program?

Die GROP maak voorsiening vir die verkryging van grond, die verskaffing van 

dienste aan persele vir ’n verskeidenheid grondgebruike, met inbegrip van 

kommersiële gebruike, ontspanning, skole en klinieke. Dit maak ook voorsiening 

vir residensiële persele vir lae-, middel- en hoëinkomstegroepe. Die grondgebruik-

en-inkomstegroep-mengsel sal op plaaslike beplanning en behoefteassessering 

gebaseer word. 

Hierdie Program sal die volgende mense bevoordeel:

• Mense wat wettig in Suid-Afrika woon (d.w.s. ’n burger van die Republiek 

van Suid-Afrika of wat in besit is van ’n permanente verblyfpermit). 

Gesertifiseerde afskrifte van die toepaslike dokumente moet saam met die 

aansoek ingedien word.

• Mense wat wetlik bevoeg is om ’n kontrak te sluit (d.w.s. ouer as 18 jaar of 

wettig getroud of wettig geskei of deur ’n geregshof bevoeg en by volle 

verstand verklaar is);

• Nóg die applikant nóg sy of haar gade het voorheen voordeel getrek uit 

behuisingsbystand deur die staat;

• Mense wat nie voorheen vaste residensiële eiendom besit het nie;

• Mense wat voorheen vaste residensiële eiendom besit het, maar sodanige 

persoon mag slegs vir die koop van ’n leë perseel met dienste kwalifiseer;

• Benewens die bogenoemde moet daar ook aan die volgende kriteria 

voldoen word:  

1. Persone moet getroud wees of in ’n saamwoonverhouding wees;

2. Ongetroude persone moet finansieel afhanklikes hê;

3. Ongetroude, bejaarde, gestremde persone en militêre veterane sonder 

finansieel afhanklikes mag bygestaan word. Bejaarde persone moet aan 

die toepaslike kriteria voldoen, soos gedefinieer deur die Departement 

van Maatskaplike Ontwikkeling;

4. Huishoudings moet ’n maandelikse inkomste verdien, soos bepaal in die 

jaarlikse goedgekeurde bestek;

5. Persone wat voordeel getrek het uit die Grondrestitusieprogram en wat 

aan al die ander toepaslike kriteria voldoen, mag ook bygestaan word.

Vir navrae: 
BRIAN DENTON

Direkteur: Projek- en Subsidie-administrasie

Tel: +27 21 483 4012

E-pos: brian.denton@westerncape.gov.za
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4. PROGRAM VIR DIE OPGRADERING VAN INFORMELE NEDER-
SETTINGS (POIN)

Waaroor handel die Program?  

Die POIN poog om die lewensomstandighede van miljoene arm mense op te 

gradeer deur veilige huur en toegang tot basiese dienste en behuising te verskaf. 

Wie sal bygestaan word?

Hierdie Program sal alle persone wat in informele nedersettings woon en wat 

aan die volgende kriteria voldoen, bevoordeel:

• Huishoudings wat aan kriteria vir kwalifisering vir die 

Behuisingsubsidieskema voldoen;

• Huishoudings wat die kriteria vir maksimum inkomste, soos goedgekeur 

deur MINMEC oorskry, word ook ingesluit onderworpe aan sekere 

voorwaardes;

• Huishoudings waar minderjariges aan die hoof is, wat nie bevoeg is om ’n 

kontrak te sluit nie, mag aansoek doen om behuisingsvoordele, bygestaan 

deur die Departement van Maatskaplike Ontwikkeling;

• Persone sonder afhanklikes;

• Persone wat nie vir die eerste keer huiseienaars is nie;

• Aansoeke van die volgende persone mag op ’n geval-vir-geval basis 

oorweeg word: 

1. Persone wat voorheen behuisingsbystand ontvang het en wat voorheen 

’n residensiële eiendom besit het en/of tans ’n residensiële eiendom 

besit; 

2. Immigrante wie se status as inwoners onseker is op die voorwaardes 

wat deur die Departement van Binnelandse Sake voorgeskryf word.

Vir navrae:
PHILA MAYISELA

Direkteur: Streek- Menslikenedersettingsteun

Tel: +27 21 483 8789

E-pos: phila.mayisela@westerncape.gov.za

Of

BRIAN DENTON

Direkteur: Projek- en Subsidie-administrasie

Tel: +27 21 483 4012

E-pos: brian.denton@westerncape.gov.za
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5. VOORSIENING VAN MAATSKAPLIKE EN EKONOMIESE FASILITEITE

Waaroor handel die Program?

As gevolg van agterstande in bestaande nedersettings en die behoefte om dit te 

prioritiseer, was owerhede wat verantwoordelik is vir maatskaplike en ekonomiese 

fasiliteite soos skole, klinieke, gemeenskapsale, ontspanningsfasiliteite en 

handelsfasiliteite nie in staat om in die meeste nuwe behuisingsprojekte fasiliteite 

te verskaf nie. In ooreenstemming met die beleid om volhoubare menslike 

nedersettings van hoë gehalte te vestig, is ’n program ingestel om primêre 

maatskaplike en ekonomiese geriewe te befonds waar befondsing nie uit ander 

bronne beskikbaar is nie. 

Wie sal bygestaan word?

Die Program bied bystand aan alle munisipaliteite wat nie voldoende finansiële 

hulpbronne het om sodanige fasiliteite te verskaf nie. Munisipaliteite moet toon 

dat die voorgestelde fasiliteite waarvoor befondsing verlang word, voldoen aan 

die basiese vereistes van die gemeenskappe wat dit gaan ontvang en dat geen 

ander bronne van befondsing beskikbaar is waaruit die geriewe gefinansier kan 

word nie.

Vir navrae:
ALExIS RAUTENBACH

Waarnemende Direkteur: Gemeenskapsgedrewe Behuisingsproses

Tel: +27 21 483 5430

E-pos: alexis.rautenbach@westerncape.gov.za

Of

PHILA MAYISELA

Direkteur: Streek- Menslikenedersettingsteun

Tel: +27 21 483 8789

E-pos: phila.mayisela@westerncape.gov.za

6. PROGRAM VIR MAATSKAPLIKE BEHUISING

Waaroor handel die Program?

Daar was ’n toenemende behoefte aan bekostigbare huureenhede wat veilige 

huur verskaf vir huishoudings wat die mobiliteit van huurakkommodasie 

verkies. Die Program vir Maatskaplike Behuising is dus slegs van toepassing 

op herstruktureringsones wat deur munisipaliteite geïdentifiseer is as gebiede 

van ekonomiese geleentheid en waar die impak van stedelike vernuwing/

herstrukturering die beste bereik kan word. Die Program is ook gemik op die 
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ontwikkeling van bekostigbare huur in gebiede waar massa-infrastruktuur 

(sanitasie, water, vervoer) moontlik onderbenut is, en verbeter dus stedelike 

doeltreffendheid. 

Wie sal bygestaan word?

Die Program maak voorsiening vir toelaagbefondsing om instansies vir 

maatskaplike behuising te vestig, te kapasiteer en te kapitaliseer wat bekostigbare 

huureenhede binne geïdentifiseerde herstruktureringsones kan ontwikkel, 

besit en administreer. ’n Voorwaarde vir die ontvang van kapitaaltoelaes is dat 

instansies vir maatskaplike behuising geakkrediteer moet wees en dat hulle ook 

toegang moet hê tot hul eie kapitaalbydraes.

7. INSTITUSIONELE SUBSIDIES

Waaroor handel die Program?

Die Institusionele Program verskaf kapitaaltoelaes aan instansies vir maatskaplike 

behuising wat bekostigbare huureenhede oprig en bestuur. Die program maak 

ook voorsiening vir die verkoop van eenhede deur die instansie vir maatskaplike 

behuising nadat minstens vier jaar verstryk het. 

Wie sal bygestaan word?

Die Program sal die volgende persone bystaan:

• Persone wat wettig in Suid-Afrika woon (d.w.s. burgers van die Republiek 

van Suid-Afrika of persone wat in besit is van ’n permit vir permanente 

inwoning). Gesertifiseerde afskrifte van die toepaslike dokumente moet 

saam met die aansoek ingedien word.

• Persone wat wetlik bevoeg is om kontrakte te sluit (d.w.s. ouer as 18 jaar 

of wettig getroud of wettig geskei of deur ’n geregshof bevoeg en van 

gesonde verstand verklaar).

• Persone wat nie ’n inkomste verdien wat meer is as die bedrag waarvoor 

daar voorsiening gemaak word in die Program se befondsingskedules wat 

jaarliks aangekondig word nie;

• Begunstigdes van die Program vir Grondrestitusie en wat aan al die ander 

toepaslike kriteria voldoen

Vir navrae:
KAHMIELA AUGUST

Director: Affordable Housing

Tel No: +27 21 483 2591

E-mail: kahmiela.august@westerncape.gov.za
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9. PROGRAM VIR INDIVIDUELE SUBSIDIE 

Waaroor handel die Program?

Individuele behuisingsubsidies is aan huishoudings met ’n lae inkomste beskikbaar, 

indien ’n aansoeker vir die eerste keer ’n residensiële eiendom wil koop. Die 

subsidie kan gebruik word om ’n bestaande huis te koop – met inbegrip van die 

eiendom waarop die huis staan. Dit kan ook gebruik word om ’n huis op ’n plot-en-

plan-basis te koop, of om ’n onvoltooide huis te voltooi. Suksesvolle aansoekers 

sal hierdie subsidie slegs een keer ontvang. Dit is nie ’n kontantuitbetaling nie, 

maar word direk aan ’n finansiële instansie of ’n oordragprokureur betaal. 

Wie sal bygestaan word?

Die Program sal die volgende persone bystaan:

• Persone wat getroud is of wat saam met ’n langtermynlewensmaat woon;

• Persone wat ongetroud of geskei is en wat finansieel afhanklikes het;

• Suid-Afrikaanse burgers, of mense wat ’n Suid-Afrikaanse Permit vir 

Permanente Inwoning het;

8. PROGRAM VIR GEMEENSKAPS- RESIDENSIËLE EENHEDE (GRE)

Waaroor handel die Program?

Die Program vir Gemeenskaps- Residensiële Eenhede is daarop gerig om die 

verskaffing van veilige, stabiele huureenhede vir huishoudings met ’n lae inkomste 

te verskaf. Die Program verskaf ’n samehangende raamwerk vir die hantering 

van baie verskillende vorms van bestaande residensiële akkommodasie in die 

openbare sektor.

Wie sal bygestaan word?

Die Program vir Gemeenskaps- Residensiële Eenhede sal vereis dat die provinsiale 

departement sowel as die munisipaliteite alle bestaande behuising moet oudit en 

geleenthede vir die ontwikkeling van nuwe openbare huurbehuising identifiseer. 

Sodra die oudit voltooi is, moet die mees gepaste ontwikkelingsopsie gekies 

word. Die munisipaliteit sal dan by die provinsiale departement aansoek 

doen om goedkeuring en die insluiting van die projek by die provinsie se 

ontwikkelingsprogram.

Vir navrae:
KAHMIELA AUGUST

Direkteur: Bekostigbare Behuising

Tel: +27 21 483 2591

E-pos: kahmiela.august@westerncape.gov.za
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10. LANDELIKE SUBSIDIE: GEMEENSKAPLIKE GRONDREGTE

Waaroor handel die Program?

In landelike gebiede het baie mense nie wetlike regte ten opsigte van hulle grond 

nie, maar hulle het funksionele sekuriteit ten opsigte van huur, byvoorbeeld besitreg 

wat ingevolge die wette en gebruike van stamme, gebruik of administratiewe 

praktyk in ’n spesifieke gebied of aan ’n gemeenskap verleen is; of voordelige 

bewoning van Staatsgrond vir ’n aaneenlopende tydperk van nie minder as 

5 jaar nie. Hierdie tipe besitreg word ingevolge die Wet op die Beskerming 

van Informele Grondregte beskerm terwyl grondhervormingsprosesse 

geïmplementeer word. Mense wat egter nie wettige besitreg het nie, is ingevolge 

die Behuisingsubsidieskema nie in staat om toegang te kry tot subsidies nie en 

dus is ’n spesiale subsidie ontwikkel. 

Wie kan aansoek doen om die subsidie?

Die subsidie sal slegs toegestaan word aan individue wie se informele regte 

onbetwis is en wat daardie regte tydens die huidige grondhervormingsproses 

waarskynlik nie sal verloor nie. Hierbenewens moet die individu aan alle ander 

kriteria vir kwalifisering, soos gespesifiseer in 3.1.1 van die gebruikersvriendelike 

gids, voldoen. Wat betref grond wat deur ’n gemeenskap besit word, is ’n 

proses in plek gestel deur middel waarvan ’n persoon vir ’n ander subsidie kan 

kwalifiseer ingeval ’n landelike subsidie toegestaan is en die persoon dan die 

regte ten opsigte van sy of haar grond verloor.

• Persone bo die ouderdom van 18 jaar;

• Persone met ’n bruto maandelikse huishoudelike inkomste van minder as 

R3 500;

• Persone wat nog nooit ’n subsidie van die regering ontvang het nie, en wie 

se lewensmaat ook nie ’n subsidie ontvang het nie;

• Persone wat nooit ’n eiendom besit het nie en wie se lewensmaat ook nooit 

’n eiendom besit het nie.
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11. KONSOLIDASIESUBSIDIEPROGRAM

Waaroor handel die Program?

Die Konsolidasiesubsidieprogram poog om huishoudings by te staan wat 

gedienste persele ontvang het ingevolge die staatsbehuisingskema wat voor 

1994 ingestel is. Dit maak voorsiening vir die voltooiing van huise op die 

gedienste persele. Om hierdie huishoudings in staat te stel om toegang te kry 

tot voldoende behuising, is ’n konsolidasiesubsidie ingestel wat voorsiening 

maak vir die voltooiing van huise op gedienste persele. Begunstigdes mag dus 

ingevolge hierdie Program aansoek doen vir verdere bystand om ’n huis op hulle 

persele op te rig of op te gradeer.

Wie sal bygestaan word?

Die Program sal die volgende persone bystaan:

• Persone wat wetlik bevoeg is om kontrakte te sluit (d.w.s. ouer as 18 jaar is 

of wat wettig getroud of wettig geskei is of wat deur ’n geregshof bevoeg 

en van gesonde verstand verklaar is); 

• Persone wat eienaars is van onbeboude persele met dienste wat deur die 

staat gefinansier word.

Vir navrae:
BRIAN DENTON

Direkteur: Projek- en Subsidie-administrasie

Tel: +27 21 483 4012

E-pos: brian.denton@westerncape.gov.za

12. VERBETERDE UITGEBREIDE KORTINGSVOORDEELSKEMA 

Waaroor handel die Program?

Die beleidsraamwerk en implementeringsriglyne vir ’n verbeterde uitgebreide 

kortingsvoordeelskema is spesifiek geformuleer en geïmplementeer om besluite 

wat ten opsigte van die oordrag van behuisingsvoorraad van voor 1994 geneem 

word te ondersteun, en is bedoel om die oordrag van openbare behuising na 

inwoners wat daarvoor kwalifiseer te stimuleer en te fasiliteer. 

Wie sal bygestaan word?

Die Program definieer begunstigdes wat kwalifiseer duidelik as natuurlike 

persone wat:

• direkte behuisingsooreenkoms met die Staat het;

• voordeel getrek het uit enige van die behuisingsubsidies, 

behuisingsprogramme of -skemas wat in die raamwerk uiteengesit word;
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• ingevolge die raamwerk ’n uitstaande skuld by die munisipaliteit of die 

provinsiale departement het;

• voorheen as bevoeg verklaar is om kontrakte aan te gaan of, in die geval van 

nuwe kontrakte, as bevoeg beskou word;

• een of ander vorm van regsbindende kontrak met die betrokke owerheid het.

 
Vir navrae:
LIONEL ESTERHUIZEN

Direkteur: Grond- en Batebestuur  

Tel: +27 21 483 4444

E-pos: lionel.esterhuizen@westerncape.gov.za

13. BEHUISINGSAFDELINGS VAN ’N GEÏNTEGREERDE ONTWIKKE-
LINGSPLAN (GOP)

Waaroor handel die Program?

’n GOP is ’n enkele, inklusiewe strategiese plan vir die ontwikkeling van ’n 

munisipaliteit wat planne koppel, integreer en koördineer en wat voorstelle vir die 

ontwikkeling van die munisipaliteit in ag neem. Die program poog om hulpbronne 

en kapasiteit van die munisipaliteit in lyn te bring met die implementering 

van die plan en voldoen aan die vereistes van die Wet op Munisipale Stelsels, 

2000 (Wet 32 van 2000). Dit is versoenbaar met nasionale en provinsiale 

ontwikkelingsplanne en beplanningsvereistes wat ingevolge wetgewing bindend 

is ten opsigte van die munisipaliteit.

Hoe om toegang te kry tot die Program

Die hoeveelheid befondsing waarvoor ’n munisipaliteit sal moet aansoek 

doen vir die samestelling van Behuisingsafdelings van GOP’s hang af van die 

tipe ondersteuning wat benodig word. Befondsing sal beskikbaar gestel word 

om toegang te kry tot kapasiteit van buite (om konsultante aan te stel) waar 

toegewyde kapasiteit nie bestaan nie.

14. BEHUISINGSBYSTAND IN NOODTOESTANDE

Waaroor handel die Program?

Tydens die proses van opgradering van informele nedersettings, kan dit nodig 

wees om huishoudings tydelik elders te akkommodeer terwyl dienste geïnstalleer 

word of formele huise gebou word op persele waar daar voorheen informele 

strukture was. Net so kan dit nodig wees om tydelike behuisingsverligting te 

verskaf aan huishoudings wat in nood is na natuurrampe of rampe wat deur die 

mens veroorsaak is (bv. waar nedersettings deur brande vernietig is of waar huise 
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onbewoonbaar is as gevolg van stormskade en dus herstel moet word). Onder 

sulke omstandighede lewer die Nasionale Rampverligtingsfonds die eerste linie 

van regeringsbystand. Die Bystandsprogram vir Noodbehuising kan dan gebruik 

word vir tydelike behuising vir rampslagoffers totdat hulle van permanente huise 

voorsien kan word. 

Vir navrae:
BRIAN DENTON

Direkteur: Projek- en Subsidie-administrasie

Tel: +27 21 483 4012

E-pos: brian.denton@westerncape.gov.za

15.  REGSTELLING VAN SEKERE RESIDENSIËLE EIENDOMME 
GESKEP INGEVOLGE DIE BEHUISINGSBEDELING VOOR 1994

Waaroor handel die Program?

Hierdie Program maak voorsiening vir die verbetering van staatsgefinansierde 

residensiële eiendomme wat gedurende die behuisingsbedeling voor 1994 deur 

middel van intervensies van die staatsbehuisingsprogram geskep is en wat 

steeds deur die openbaresektorinstansie besit word en/of wat aan begunstigdes 

vervreem is.

 
Vir navrae:
PHILA MAYISELA

Direkteur: Streek- Menslikenedersettingsteun

Tel: +27 21 483 8789

E-pos: phila.mayisela@westerncape.gov.za

Or

ALExIS RAUTENBACH

Waarnemende Direkteur: Gemeenskapsgedrewe Behuisingsproses

Tel: +27 21 483 5430

E-pos: alexis.rautenbach@westerncape.gov.za
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Departement Menslike Nedersettings
Waalstraat 27

Kaapstad

Hulptoonbank
Telefoon 021 483 8984 / 6488 / 3112 / 0611

Oproepsentrum
0860 106 166

Webtuiste
http://www.westerncape.gov.za/dept/human-settlements

Kantoorure
07:30 tot 15:00, Maandae tot Vrydae

WAAR KAN EK MEER INLIGTING OOR PROGRAMME EN 
SUBSIDIES KRY?

16. OPERASIONELE KAPITAALBEGROTING

Waaroor handel die Program?

Die regering het ’n behoefte erken vir die implementering van bystand op 

provinsiale vlak om sy doelwitte vir behuisingsontwikkeling te bereik. ’n 

Raamwerk vir ’n befondsingsmeganisme om provinsiale regerings in hierdie 

verband te help, is geïmplementeer met die uitdruklike doel om voorsiening te 

maak vir die aanstelling van eksterne kundigheid om die kapasiteit wat nodig is 

vir die lewering van behuising, aan te vul.
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HUURBEHUISINGSTRIBUNAAL (HBT)

Die HBT lewer ŉ gratis diens ten opsigte van kwessies rakende die huur van 

residensiële behuising tussen eienaars of hulle agente en huurders.

Die Tribunaal wat in 2001 saamgestel is, bestaan uit vyf lede (met insluiting van 

ŉ voorsitter en ondervoorsitter) wat deur die Wes-Kaapse Provinsiale Minister 

van Menslike Nedersettings aangestel is en wat kundigheid het ten opsigte van 

eiendomsbestuur, behuisingsontwikkeling en verbruikersaangeleenthede wat 

met huurbehuising verband hou.

Die Tribunaal word bygestaan deur die ondersteuningskomponent van die 

Direktoraat Behuisingsnedersettings.

Die Tribunaal poog om: 

• harmonie te bewerkstellig in verhoudings tussen huiseienaars en huurders 

in die huurbehuisingsektor;

• dispute wat as gevolg van onbillike praktyke ontstaan, op te los;

• huiseienaars en huurders in te lig oor hulle regte en verpligtinge ingevolge 

die Wet op Huurbehuising;

• aanbevelings te doen by toepaslike belanghebbers.
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Die doelwitte is: 

• om stabiliteit in die huurbehuisingsektor in die Wes-Kaap te bevorder;

• om meganismes te skep om dispute in die huurbehuisingsektor te hanteer;

• om dispute te fasiliteer, te ondersoek en om as bemiddelaar op te tree en 

verhore te hou om dispute op te los;

• om huiseienaars en huurders in te lig oor hulle regte en verpligtinge indien 

onbillike en onwettige praktyke sou voorkom.

Ander tipes dispute wat deur die Tribunaal gehanteer word, sluit in: 

• Versuim om die huureiendom behoorlik in stand te hou;

• Onwettige terugname van eiendom en onwettige uitsettings;

• Versuim om kennisgewing te aanvaar en om die perseel te ontruim;

• Onwettige kennisgewings om te ontruim;

• Eensydige veranderinge aan huurooreenkomste;

• Versuim om maandelikse state te verskaf of om kwitansies uit te reik;

• Onwettige beslaglegging op besittings;

• Versuim om munisipale dienste te verskaf;

• Verhore en bemiddeling word so na as moontlik aan die plek van die klagte 

gehou.

Vir verdere navrae: 
Departement van Menslike Nedersettings

Wes-Kaapse Huurbehuisingstribunaal

Waalstraat 27

Grondvloer, ISM Gebou 

Kaapstad 

Kontaksentrum:  086 0106 166

E-pos: Renthtrb@westerncape.gov.za

Webtuiste:  https://www.westerncape.gov.za/general-publication/

rental-housing-tribunal 

Alternatiewe kontakbesonderhede vir navrae 
Telefoon:  021 483 4970 / 6495

Faks:  021 483 3313
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Departement van Menslike Nedersettings
Privaat Sak x9083
Waalstraat 27
Kaapstad 8000

Tel: +27 21 483 5236
Faks: +27 21 483 2551

www.westerncape.gov.za


