
ARTIKEL
Vruggebruik (usufruct), gebruiksreg (usus) en habitatio: 
Wat is die verskil?

Vruggebruik, gebruiksreg en habitatio is persoonlike serwitute. 
Hierdie serwitute word soms as  instrument in boedelbeplanning 
gebruik om boedelbelasting te verminder, maar testateurs besef nie 
altyd wat dit behels en die las wat dit op erfgename kan plaas nie.

Wat is ‘n persoonlike serwituut?
‘n Persoonlike serwituut verleen aan ‘n persoon die reg om ‘n ander 
persoon se eiendom te gebruik en te geniet. Die serwituut is 
afdwingbaar teen die eienaar van die eiendom wat belas is met die 
serwituut, maar die serwituut kan nie deur die serwituuthouer oorge-
dra word nie. Die serwituut kan verleen word vir ‘n vaste termyn, of 

totdat ‘n toekomstige gebeurtenis plaasvind, of vir die leeftyd van die serwituutbegunstigde, maar nie 
meer na sy dood nie.

Hoe word ‘n persoonlike serwituut geskep?
Dit word gewoonlik geskep in ‘n testament, maar kan ook geskep word by wyse van ‘n ooreenkoms.

VRUGGEBRUIK (USUFRUCT)
Vruggebruik is die reg wat aan ‘n persoon verleen word om die eiendom van ‘n ander te gebruik en te 
geniet en die vrugte (opbrengs) daarvan te neem, sonder om die aard van die eiendom te verander. 
Wanneer vruggebruik byvoorbeeld oor ‘n plaas verleen word, sluit dit gewoonlik ook die geboue en 
vee, boerderytoerusting en die meubels van die woonhuis in.

Die algemene pligte van die vruggebruiker 
Die vruggebruiker is slegs geregtig op die gebruik en genot van die eiendom; hy verkry nie eiendoms-
reg nie. Die vruggebruiker mag nie die eiendom uitput of vernietig nie, maar hy is verplig om dit te 
bewaar. Die eiendom moet gebruik word op die wyse waarvoor dit bedoel is. ‘n Nuwe wyse van geb-
ruik van die eiendom is toelaatbaar mits dit sinvol is onder die omstandighede.

Reg op vrugte
Die vruggebruiker mag die vrugte neem, gebruik of vervreem hetsy die vrugte natuurlik, industrieel of 
saaklik van aard is. Dit beteken dat die vruggebruiker geregtig is op al die produkte wat die grond bied 
en alle wins en inkomste wat verkry word uit die eiendom. Die kleintjies van diere asook alle produkte 
afkomstig van die diere, insluitend melk, wol of eiers, word die eiendom van die vruggebruiker. Die 
vruggebruiker verkry eienaarskap van die vrugte deur dit self te versamel of deur iemand te kry om dit 
namens hom te doen. Gewasse op die lande word nie as vrugte beskou nie, maar as deel van die 
grond en moet eers versamel en van die grond geskei word. Vrugte wat nie by die verstryking van die 
vruggebruik versamel is nie, kan nie oorgedra word aan die vruggebruiker se opvolgers/erfgename 
nie. Saaklike vrugte (byvoorbeeld huurinkomste of rente) word die eiendom van die vruggebruiker 
wanneer dit verskuldig word. By die beëindiging van die vruggebruik word saaklike vrugte verdeel 
tussen die vruggebruiker en die eienaar van die eiendom in verhouding tot die tyd wat die vruggebruik 
bestaan het.

Herstelwerk en uitgawes
Die vruggebruiker is verplig om die eiendom in stand te hou en is verantwoordelik vir alle uitgawes om 
die eiendom goed te onderhou, normale slytasie uitgesluit. Die vruggebruiker is verder verantwoorde-
lik vir die betaling van munisipale belastings en heffings. Die betaling van versekeringspremies, 
uitgawes verbonde aan strukturele versterkings wat nodig mag wees om te verhoed dat ‘n gebou  
bouvallig word, en ander soortgelyke uitgawes is nie deel van die vruggebruiker se verantwoorde-
likhede nie.

Verbeterings
Die vruggebruiker is nie geregtig op vergoeding vir verbeterings wat hy op die eiendom aanbring nie. 
Die verbeterings mag wel verwyder word mits hy alle skade veroorsaak deur die verwydering herstel.

Vervreemding
‘n Vruggebruiker mag nie die eiendom vervreem of beswaar nie, maar hy mag sy reg op die gebruik 
en genot van die eiendom en die vrugte daarvan verkoop, verhuur of uitleen, met dien verstande dat 
sodanige reëling nie die tydperk waarvoor die vruggebruik toegestaan is, mag oorskry nie.

Beëindiging
Vruggebruik word gewoonlik vir die leeftyd van die vruggebruiker toegestaan, maar soms mag dit ook 
vir ‘n vaste tydperk toegestaan word. Dit sal egter steeds beëindig word by die dood van die vrugge-
bruiker.

Regshandelinge deur die eienaar
Die eienaar mag nie enigiets doen om die vruggebruiker se regte te benadeel nie. Die eienaar mag 
nie die vruggebruiker se reg op gebruik of genot van die eiendom verhoed, belemmer of inkort nie. Die 
eienaar mag slegs met die skriftelike toestemming van die vruggebruiker ‘n saaklike serwituut oor die 
eiendom registreer. Die skriftelike toestemming van die vruggebruiker word benodig vir enige ander 
handelinge met die eiendom deur die eienaar, byvoorbeeld met die verkoop van die eiendom en die 
registrasie van ‘n verband. Die eienaar en die vruggebruiker mag tesame ‘n verband oor die eiendom 
verkry of die vruggebruiker kan sy voorkeur laat vaar sodat die verband vry van die vruggebruik gereg-
istreer kan word. Die meeste banke verkies laasgenoemde.

GEBRUIK (USUS)
Die serwituut van gebruik lyk na vruggebruik, maar die houer se regte is baie meer beperk as dié van 
die vruggebruiker. In die geval van roerende eiendom mag hy die eiendom besit en gebruik en in die 
geval van onroerende eiendom mag hy en sy familie die eiendom bewoon. Die houer mag van die 
vrugte neem vir sy en sy gesin se daaglikse behoeftes. Die houer mag nie enige van die vrugte 
verkoop nie en ook nie ‘n huurkontrak oor die eiendom toestaan nie. Daar is ‘n paar uitsonderings, 
byvoorbeeld waar ’n huis te groot is vir die houer se gebruik, mag hy  ‘n gedeelte daarvan verhuur. Die 
houer se gebruik van die eiendom mag egter nie tot nadeel van die eiendom strek nie.

HABITATIO
Die serwituut van habitatio verleen aan die houer die reg om saam met sy familie in die huis van ‘n 
ander te woon, sonder dat dit nadelig vir die eiendom is. Die houer mag die eiendom verhuur of 
onderverhuur.

Hierdie is ‘n algemene inligtingstuk en moet gevolglik nie as regs- of ander professionele advies benut 
word nie. Geen aanspreeklikheid kan aanvaar word vir enige foute of weglatings of enige skade of 
verlies wat volg uit die gebruik van enige inligting hierin vervat nie. Kontak altyd u regsadviseur vir spe-
sifieke en toegepaste advies. (E&OE)


